1

2

كـلـمـة عـمــيـد كلية االقت�صاد والإدارة
تعد برامج الدرا�سات العليا اخلا�صة التي تقدمها كلية االقت�صاد والإدارة
�إحدى الربامج املوجهة للكوادر والكفاءات الوطنية من مدراء وتنفيذيني
بهدف تهيئة جيل من خريجي الدرا�سات العليا يجمع بني اخلربة العملية
والدرا�سة الأكادميية املتخ�ص�صة .
وبرنامج ماج�ستري ال�سيا�سة العامة التنفيذي الذي يقدمه ق�سم العلوم
ال�سيا�سية بكلية االقت�صاد والإدارة واحد ًا من هذه الربامج احلديثة واملتميزة،
حيث يعد الأول من نوعه على م�ستوى املنطقة العربية وكان للكلية الريادة
يف تقدميه لإثراء الفكر ال�سيا�سي التطبيقي للدار�سني وتطوير قدراتهم

د� .أيـمــن بن �صـالح فـا�ضــل
عميد كلية االقت�صاد والإدارة

ومهاراتهم يف حقـل ال�سـيا�سة العامة ،وجاء ت�صميمه وفق منهجية علمية
ر�صينة يقوم على تدري�سها نخبة من الكفاءات الأكادميية والبحثية و�أ�صحاب
اخلربات العملية.
ويطيب يل �أن �أقدم بني يدي القارئ الكرمي هذا الكتيب التعريفي عن
برنامج ال�سيا�سة العامة.
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كـلـمـة رئي�س ق�ســـم العــلوم ال�ســيا�ســية
ت�شهد اململكة العربية ال�سعودية نه�ضة كبرية وتقدم ًا ح�ضاري ًا جنم عنه زيادة يف
الن�شاطات احلكومية وجماالتها .و�صاحب هذه النه�ضة والتقدم ظهور العديد من
امل�شكالت .والتعامل مع هذه امل�شاكل يتطلب فهم �أ�سبابها ودرا�سة �أعرا�ضها وتقدمي
البدائل للتعامل معها.
ومن هذا املنطلق ظهرت فكرة �إن�شاء برنامج لل�سيا�سة العامة يهدف �إىل تدريب
القيادات يف القطاع احلكومي واخلا�ص على الطريقة العلمية للتعامل مع هذه امل�شاكل.
عالوة على ذلك يهدف الربنامج �إىل خلق قاعدة من املعلومات عن ال�سيا�سات القائمة
و�أثرها على امل�شاكل التي وجهت حللها وال�شريحة التي ا�ستهدفتها بغية حتديد نقاط
ال�ضعف يف تطبيق هذه ال�سيا�سات واقرتاح حلو ًال لت�صحيحها.
ولتحقيق �أهداف الربنامج قام ق�سم العلوم ال�سيا�سية بو�ضع برنامج �أكادميي مزج
فيه بني اجلانب النظري واجلانب التطبيقي .ففي اجلانب النظري مت �إدراج العديد
من املواد التي ت�ؤ�س�س لفهم مراحل �صنع ال�سيا�سة العامة ومن ي�شارك يف �صنعها
والعوامل التي ت�ؤثر يف �صنعها وتطبيقها .ويتجلى اجلانب التطبيقي يف تدريب امللتحقني
بالربنامج على كتابة على كتابة ورقة �سيا�سية  policy paperيتطرقون فيها مل�شكلة يف
جمال تخ�ص�صهم وي�ضعون احللول املالئمة لها �أو يقيمون �سيا�سة ثم تطبقها ملعرفة
�أثرها .ن�س�أل اهلل التوفيق يف تقدمي الربنامج بالطريقة التي حتقق �أهدافه و�أن يكون
مماث ًال لربامج ال�سيا�سة العامة املوجودة يف اجلامعات العاملية.

�أ.د� .ســعودبن حممد العتيبي
رئي�س ق�سم العلوم ال�سيا�سية
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كـلـمـة الـمـ�شـرف على برنامج ماج�ستري ال�سيا�سة العامة التنفيذي
االهتمام بدرا�سات ال�سيا�سة العامة �أمر �أ�سا�سي وحيوي للدول احلديثة ،والدول املتقدمة تعتمد على
الدرا�سات العلمية يف عملية �صنع �سيا�ساتها العامة .واململكة العربية ال�سعودية دولة حديثة ،حققت (بف�ضل
اهلل ثم باهتمام قيادتها) �إجنازات تنموية كبرية يف زمن قيا�سي ،و�صاحب جناحات الدولة ال�سعودية –
بطبيعة احلال – زيادة يف ال�سكان ومنو يف املدن وتطور يف القطاعات املختلفة وتو�سع يف اجلهاز احلكومي
وت�شعب يف االحتياجات التنموية ،مع تعقيد يف الظروف املحلية والدولية .ف�أ�صبحت هناك حاجة ما�سة
لبناء ال�سيا�سات العامة ال�سعودية على �أ�س�س علمية و�شاملة ومتنا�سقة ملواكبة هذه التطورات والتعامل معها
بكفاءة لال�ستمرار يف النجاح.
و�إدراك ًا من جامعة امللك عبدالعزيز ،ممثلة بق�سم العلوم ال�سيا�سية وكلية االقت�صاد واالدارة ،لأهمية
الدرا�سة العلمية حلقل ال�سيا�سة العامة وحتقيقا لدورها يف اال�ستجابة ملتطلبات التنمية ،عملت جامعة
امل�ؤ�س�س على ت�شكيل فريق عمل متخ�ص�ص – حظي بدعم من قيادات الكلية واجلامعة وجمال�سها العلمية
– لدرا�سة الربامج العلمية الدولية املتميزة يف ال�سيا�سة العامة وحتليل احتياجات اململكة التنموية وما
ميكن �أن تقوم به اجلامعة يف هذا الإطار.
وخل�صت الدرا�سة امل�ستفي�ضة لأبعاد املو�ضوع� ،إىل تقدمي هذا الربنامج الوطني الرائد يف ال�سيا�سة
العامة ،والذي روعي يف ت�صميمه �أن يركز – بالإ�ضافة �إىل العمق النظري – على اجلوانب التطبيقية
يف درا�سة وحتليل ال�سيا�سات العامة الوطنية واملقارنة بني التجارب الدولية يف تطبيقات ال�سيا�سة العامة؛
كما اعتمدت له �صيغة الربنامج التنفيذي لتمكني العاملني يف ال�ش�أن العام ،وخا�صة من �شاغلي الوظائف
القيادية العليا والو�سطى – وهم الفئة الرئي�سية امل�ستهدفة – من االلتحاق بالربنامج ،وذلك لتحقيق
الفائدة العملية املرجوة ب�شكل مبا�شر ،من خالل �صقل املعارف العلمية واملهارات التطبيقية للممار�سني
واملهتمني يف جماالت ال�سيا�سة العامة .ورغم حداثة عمر الربنامج ،فقد حاز على ت�صنيف وزارة اخلدمة
املدنية ،وعلى تقدير حملي ودويل .كما جنح فـي ا�ستقطاب نخبة متميزة من الأ�ساتذة والدار�سني.
و�إدارة الربنامج تعمل جاهدة لإجناحه وحتقيق �أهدافه النبيلة ،وت�أمل من اجلميع الدعم والن�صح لتتظافر
اجلهود يف خدمة هذا الوطن املبارك (ب�إذن اهلل)� .سائلني العزيز القدير التوفيق وال�سداد.

د .ولــيد بن نـايف ال�ســـديـري
امل�شــرف على الربنامج
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مــقـــدمــة
«ماج�ستري ال�سيا�سة العامة التنفيذي» هو برنامج خ ـ ــا�ص ج ـ ـ ــديد يقـ ــدمه ق�سم العلوم ال�سيا�سية بجامعة امللك عبدالعزيز
للح�صول على درجة «ماج�ستري العلوم ال�سيا�سية يف تخ�ص�ص ال�سـ ــيا�سة الع ـ ــامة» .وهو برنامج ف ـ ــريد من نوع ـ ــه ،ويعـ ـ ــد
�أول ماج�سـ ــتري تنفيذي يف ال�سيا�سة العامة على م�ستوى اململكة الع ـ ـ ــربية ال�سـ ـ ـعـ ـ ــودية والع ــامل العربي :حيث �أنه يتناول
درا�سة ال�سيا�سة العامة من املنظور ال�شامل للعلوم ال�سيا�سية ،و�صمم لريكز على اجلوانب التطبيقية التي توظف املعرفة
ال�سيا�سية يف الدرا�سة العلمية لعمليات �صنع وتنفيذ وتقييم ال�سيا�سات العامة التي تو�ضع ملعاجلة التحديات وامل�شاكل التي
تواجه املجتمع والدولة ،كما �أنه اعتمدت له �صيغة الربنامج التنفيذي ليمكن املهتمني واملمار�سني يف جماالت ال�سيا�سة
العامة من �صقل معارفهم ومهاراتهم املتخ�ص�صة مبا يحقق الأهداف امل�أمولة يف خدمة وتنمية املجتمع والدولة.
ورغم حداثة عهده  -حيث انطلق يف العام الدرا�سي  1434/1433هـ ،فقد حاز الربنامج (بف�ضل اهلل) على تقدير حملي
ودويل ،وعلى ت�صنيف وزارة اخلدمة املدنية التي حددت لـم�ؤهل الربنامج جمموعات نوعية من فئات الوظائف يف "دليل
ت�صنيف الوظائف يف اململكة العربية ال�سعودية" .كما جنح الربنامج يف ا�ستقطاب نخبة متميزة من الأ�ساتذة واملمار�سني
املتخ�ص�صني من عدة جماالت لتدري�س مقرراته ،ويف ا�ستقطاب قياديني متميزين من خمتلف القطاعات للدرا�سة فيه.
هذا ،ويتم فتح باب القبول فيه مع بداية كل عام درا�سي جديد.
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نبــذة عن الربنامـــج
يركز الربنامج على الدرا�سة العلمية املتخ�ص�صة حلقل ال�سيا�سة العامة� ،أحد احلقول احليوية واملتطورة يف العلوم
ال�سيا�سية ،والذي يتعلق بعملية ت�شخي�ص وحتليل الق�ضايا واالحتياجات االجتماعية والتنموية و�صناعة وتنفيذ وتقومي
ال�سيا�سات العامة املالئمة ملعاجلتها .و�أهمية ال�سيا�سة العامة يف تزايد م�ستمر نظرا لتنوع وت�شابك ق�ضاياها وتعقد
العوامل امل�ؤثرة يف �صناعتها وتطبيقها يف الوقت املعا�صر؛ وقد واكب هذه الأهمية املتزايدة توجه واهتمام �أكادميي
وتطبيقي باملو�ضوع من قبل امل�ؤ�س�سات العلمية واملراكز البحثية والأجهزة التي تعني بال�ش�أن العام يف الدول املتقدمة.
و�أ�صبحت الدرا�سة العلمية لل�سيا�سة العامة �ضرورة ما�سة وحاجة �أ�سا�سية للمجتمعات والدول احلديثة ملواجهة حتدياتها.
وميكن تو�ضيح مراحل عملية �صنع وحتليل ال�سيا�سة العامة من خالل ال�شكل التايل:
مراحـــل عمـلــية �صـــنـع وحتــليل ال�ســـيا�سة العـــامــة
درا�ســــة
االحتياجات وامل�شاكل
الـتنـمـــويــة

تـ�صـــمـــيـم
ال�ســيا�ســــة العــــامة
الـمــــالئــمــة

تنفــــــــيذ
ال�ســــيــا�ســــة
العـــامـــة بـكــفــــاءة

تقـــيـــيـم
ال�ســــــيــا�ســـــــة
العــــــــامـــــة

.............................................................................................................................................................

..

و�صمم الربنامج ليتناول هذه املراحل املرتبطة بعملية �صنع وحتليل ال�سيا�سة العامة من اجلانبني النظري والتطبيقي،
ويتميز ب�شكل خا�ص برتكيزه على اجلانب التطبيقي  -كما تقدم  -وتنمية مهارات الدار�س وتدريبه العملي على ا�ستخدام
الأ�س�س النظرية يف حتليل الق�ضايا واالحتياجات املجتمعية والتنموية يف اململكة العربية ال�سعودية واال�ستفادة من جتارب
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الدول الأخرى التي واجهت ق�ضايا وم�شاكل م�شابهة يف و�ضع �سيا�سات عامة �أكرث كفاءة وفاعلية يف
التعامل معها .والربنامج يعد �أول برنامج درا�سات عليا تنفيذي متخ�ص�ص يف ال�سيا�سة العامة يف
اململكة العربية ال�سعودية والعامل العربي .وي�ستهدف الربنامج املهتمني والعاملني ،وخا�صة �شاغلي
الوظائف القيادية الو�سطى والعليا ،يف عموم اجلهات احلكومية واملدنية واخلا�صة التي تعنى بال�ش�أن
العام ،وذلك يف كل من :الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلـ ــكوم ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة (الـم ـ ــدنية والعـ ــ�س ـ ــكرية) ،ومل�ؤ�س ــ�سـات الأهلية واخلريية،
وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ،وامل�ؤ�س�سات الإعالمية .وي�شرتط ح�صول الدار�س على خربة عملية ملدة ال تقل عن ثالث �سنوات.
ويتطلب احل�صول على درجة ماج�ستري العلوم ال�سيا�سية يف ال�سيا�سة العامة �إكمال ( )42وحدة درا�سية ،ويتم ذلك عادة
خالل �سنتني درا�سية .ويكون جدول الدرا�سة يف الربنامج خالل �أيام نهاية الأ�سبوع (اخلمي�س – اجلمعة  -ال�سبت) ،مبعدل
لقاءين يف ال�شهر (و�إجمايل ثمان لقاءات مكثفة خالل الف�صل الدرا�سي الواحد) ،وذلك من اجل مواءمة الظروف العملية
للدار�سني .وتو�ضح ال�صفحات التالية �أهم اجلوانب املتعلقة بالربنام ــج.

�أهــــمــــية الربنــامــــج
تنط ــلق �أه ــمية الربنام ــج من طـ ــبيعة مو�ض ـ ــوعــة و�أهدافه ،وكونه يحقق عدة فوائد علمية وعمــلية� ،أبرزها مايلي:
• �إتاح ـ ــة الف ـ ـ ــر�ص ــة للممار�س ـ ــني واملهـ ــتمني لتعميق معارفهم العلمية و�صقل مهاراتهم العملية يف جماالت ال�سيا�سة العامة.
• ن�شر الوعي بالثقافة العلمية املتعلقة بال�سيا�سة العامة و�إبراز �أهميتها ودورها يف التنمية.
• تلبية احلاجة املا�سة لدرا�سات وطنية متخ�ص�صة يف ال�سيا�سة العامة.
• امل�ساهمة يف حتقيق نقله نوعية يف درا�سة ال�سيا�سة العامة يف اململكة.
• الرتكـيز على جوانب تط ـ ــبيقية حديثة يف العـ ـ ــلوم ال�سيا�سية ترتبط وتخدم واقع واحتياجات التنمية يف اململكة.
• يعد �أول برنامج ماج�ستري تنفيذي من نوعه يف اململكة العربية ال�سعودية والعامل العربي.
• م�ؤهل الربنامج م�صنف من قبل وزارة اخلدمة املدنية يف "دليل ت�صنيف الوظائف يف اململكة العربية ال�سعودية".
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�أهـــداف الربنامـــج
ي�سعي الربنامج لتحقيق عدة �أهداف مرتابطة ومتكاملة يف اجلوانب العلمية والبحثية وخدمة املجتمع ،ميكن
�إجمالها فيما يلي:
• ت�أهيل وتدريب كوادر متخ�ص�صة يف حتليل ال�سيا�سة العامة وقادرة على التعامل مع احتياجات املجتمع بفاعلية وحرفية.
• الت�أ�سي�س العلمي للدرا�سة املتخ�ص�صة يف حقل ال�سيا�سة العامة وتغطية النق�ص الأكادميي يف هذا احلقل.
• درا�سة ق�ضايا واحتياجات تنمية املجتمع والدولة وامل�ساهمة يف ت�صميم �سيا�سات عامة مالئمة للتعامل معها.
• تطوير الدرا�سات التطبيقية يف جمال ال�سيا�سات العامة الوطنية وت�أ�سي�س قاعدة معلوماتية متخ�ص�صة.
• تعزيز التوجه نحو الرتكيز على اجلوانب العملية واالجتاهات احلديثة واملتطورة يف العلوم ال�سيا�سية.
• توفري منطلق جيد لتعزيز الدرا�سات البينية للتخ�ص�صات الأكادميية.
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اجلهـات امل�ستفيدة من الربنامـــج
اجلهات امل�ستفيدة من الربنامج:
عموم اجلهات احلكومية واملدنية واخلا�صة التي تعنى بال�ش�أن العام ،وذلك يف كل من:
• الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية (املدنية والع�سكرية).
• امل�ؤ�س�سات الأهلية واخلريية.
• م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص (خا�صة التي تتعامل مع ال�ش�أن العام).
• امل�ؤ�س�سات الإعالمية.
وي�ستهدف الربنامج ب�صفة خا�صة العاملني يف املواقع القيادية العليا والو�سطى يف هذه اجلهات.

نظــــــام الدرا�ســـــة
يكون جدول الدرا�سة يف الربنامج خالل �أيام نهاية الأ�سبوع (اخلمي�س – اجلمعة  -ال�سبت) ،مبعدل لقاءين يف ال�شهر (يف
اللقاء الواحد حما�ضرتني مكثفة لكل مقرر) وذلك من اجل مواءمة الظروف العملية للدار�سني .ومقر الدرا�سة هو يف جامعة
امللك عبدالعزيز مبدينة جدة.
ويحا�ضر يف الربنامج نخبة متخ�ص�صة من �أع�ضاء هيئة التدري�س بق�سم العلوم ال�سيا�سية وكلية الإقت�صاد والإدارة وجامعة
امللك عبد العزيز واجلامعات الأخرى ،بالإ�ضافة �إىل التعاون مع خرباء متخ�ص�صني وعاملني يف جمال ال�سيا�سة العامة من
خارج اجلامعة.

املتطلبات الدرا�سية للربنامج
يتطلب احل�صول على درجة ماج�ستري العلوم ال�سيا�سية يف ال�سيا�سة العامة �إكمال ( )42وحدة درا�سية موزعة كالتايل:
• مقررات �إجبارية = ( )21وحدة درا�سية.
• مقررات �إختيارية = ( )18وحدة درا�سية.
• امل�شروع البحثي = ( )3وحدات درا�سية.
وهذا يعني �أن يكمل الدار�س ( )14مقرر درا�سي.
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الــمــقـــررات الدرا�ســــيــة
رمز و رقم املقرر
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ا�سم املقرر

نوع املقرر الوحـدات الدرا�سـية

الـمـتـطـلب ال�ســابق

�سا�س ت 601

النظام ال�سيا�سي ال�سعودي

�إجباري

3

-

�سا�س ت 602

ال�سيا�سة املقارنة

�إجباري

3

-

�سا�س ت 603

العالقات الدولية

�إجباري

3

-

�سا�س ت 604

ال�سيا�سة العامة

�إجباري

3

-

�سا�س ت 614

تطبيق وتقومي ال�سيا�سات العامة

�إجباري

3

�سا�س ت 694 ,604

�سا�س ت 617

االقت�صاد ال�سيا�سي لل�سيا�سة العامة

�إجباري

3

�سا�س ت 604

�سا�س ت 622

تطبيقات يف ال�سيا�سات االجتماعية واالقت�صادية

�إختياري

3

�سا�س ت 614

�سا�س ت 624

�سيا�سات وا�سرتاتيجيات الأمن

�إختياري

3

�سا�س ت 614

�سا�س ت 626

حتليل ال�سيا�سة اخلارجية

�إختياري

3

�سا�س ت 614 ,603

�سا�س ت 628

�سيا�سات الطاقة والبيئة

�إختياري

3

�سا�س ت 614

�سا�س ت 631

التنمية ال�سيا�سية املقارنة

�إختياري

3

�سا�س ت 614 ,602

�سا�س ت 633

ال�سيا�سات احل�ضرية والإقليمية

�إختياري

3

�سا�س ت 614

�سا�س ت 635

الإدارة احلديثة وال�سيا�سات العامة

�إختياري

3

�سا�س ت 614

�سا�س ت 637

القانون وال�سيا�سات العامة

�إختياري

3

�سا�س ت 614

�سا�س ت 644

حتليل املخاطر ال�سيا�سية

�إختياري

3

�سا�س ت 614 ,602

�سا�س ت 694

مناهج البحث العلمي

�إجباري

3

-

�سا�س ت 698

امل�شروع البحثي

�إجباري

3

�سا�س ت 614

درع ت 607

�إدارة املوازنة العامة

�إختياري

3

�سا�س ت 614

�إدرت 610

�إدارة �إ�سرتاتيجية متقدمة

�إختياري

3

�سا�س ت 614

القـــبول فـي الــربنامـــــج
بالإ�ضافة �إىل ما ن�صت عليه �شروط القبول يف الئحة الدرا�سات العليا باجلامعة البد �أن يحقق املتقدم �شرط:
• خ ــربة عملية ال تقل عن ثالث �س ـ ــنوات (وحت�س ــب بداية من ال�سـ ــنة التي تلي تاريخ ح�ص ــول املتقدم على �أول �ش ـ ــهادة
بكالوريو�س) ،مع �أهمية �إرفاق ما يثبت طبيعة اخلربات وجمال العمل وامل�ستوى الوظيفي.
ويتم التقدم للقبول يف الربنامج من خالل رابط «الربامج اخلا�صة» عرب بوابة القبول يف عمادة الدرا�سات العليا بجامعة امللك
عبدالعزيز (على الرابط التايل.)graduatestudies.kau.edu.sa :
علم ًا ب�أن من ال�شروط العامة للقبول يف الربامج املماثلة ما يلي:
• احل�صول على درجة البكالوريو�س.
• اجتياز اختبار القدرات للجامعيني.
• اجتياز اختبار اللغة االجنليزية (التوفل �أو ما يعادله).
• �سرية ذاتية مف�صلة وتو�صيتني �أكادميية.

تكالــيف الدرا�ســـــة
نظام الربامج اخلا�صة يف جامعة امللك عبدالعزيز يفر�ض ر�سوم درا�سية معقولة .ويبلغ �إجمايل تكلفة الر�سوم 84000
ريال (وذلك بواقع  2000ريال لكل وحدة درا�سية ملجموع  42وحدة درا�سية يف الربنامج) .والإطالع على كل ما يتعلق
بالر�سوم الدرا�سية يكون من خالل رابط عمالة الدرا�سات العلياgraduatestudies.kau.edu.sa :
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�إدارة الـبـرنــامــــــج
الـم�شرف على الربنامج:

د .ولـيـد بن نايـف الـ�سـديـري
الهاتف00966 - 2 - 6951548 :
الفاك�س00966 - 2 - 6951681 :
املكتب :مبنى كلية االقت�صاد واالدارة – الدور اخلام�س – مكتب رقم ()5140
الربيد االلكرتوينEMPP@kau.edu.sa :
�سكرتارية الربنامج:

م .حمـمــد بن عـبيد الذروي
الهاتف - 6400000 – 2 - 00966 :حتويلة ()62446
املكتب :مبنى كلية االقت�صاد واالدارة – الدور اخلام�س – مكتب رقم ()5100
الربيد االلكرتوينEMPP2@kau.edu.sa :
العــــنوان الربيدي:

برنامج ماج�ستري ال�سيا�سة العامة التنفيذي  -كلية االقت�صاد واالدارة – جامعة امللك عبدالعزيز
 �ص .ب - 80201 .جده  - 21589اململكة العربية ال�سعوديةرابط موقــع الربنامـــج:

للمزيد من املعلومات ومتابعة �أخبار الربنامج� ،أنظر يف الرابط:
واهلل املوفق
مـع حتــيات �إدارة الربنامج
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