القبول يف الربنامج:
بالإ�ضافة �إلى ما ن�صت عليه �شروط القبول يف الئحة الدرا�سات العليا
باجلامعة البد �أن يحقق املتقدم �شرط:
• خربة عملية ال تقل عن ثالث �س ـ ــنوات (وحت�سـ ـ ــب بد ًء من ال�سـ ـ ــنة
التالية لتاريخ ح�صول املتقدم على �أول �شهادة بكالوريو�س) ،و�إرف ـ ـ ــاق
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 �شروط القبول العامة ما يلي:
• احل�صول على درجة البكالوريو�س.
• اجتياز اختبار القدرات للجامعيني.
• اجتياز اختبار اللغة االجن ـ ــليزية.
• �س ــرية ذاتية مف�صــلة وتو�صــيتني �أكادميية.
تكالــيف الدرا�ســـــة:
نظام الربامج اخلا�صة يف اجلامعة يفر�ض ر�سوم درا�سية معقولة ،ويبلغ
�إجم ـ ــايل تكلفة الر�سـ ـ ــوم الدرا�سية للربنامـ ــج 84000 :ريال (وذلك
بواق ـ ــع =  2000ريال لكل وحدة درا�س ـ ـ ــية ملجموع  42وحـ ــدة درا�سية
للربنامج) ،والإطالع على ما يتعلق بالر�سوم يكون من خالل رابط
عمادة الدرا�سات العلياgraduatestudies.kau.edu.sa :

�إدارة الربنامـــج:
امل�شرف على الربنامج
د .ولـيـد بن نايـف الـ�سـديـري
الهاتف00966 - 12 - 6951548 :
الفاك�س00966 - 12 - 6951681 :
املكتب :مبنى كلية االقت�صاد واالدارة – الدور اخلام�س –
مكتب رقم ()5140
الربيد االلكرتوينEMPP@kau.edu.sa :

اململكة العربية ال�سـعودية
وزارة التعــليم العـــــايل
جامعة امللك عبدالعزيز
كلية االقت�صــاد والإدارة

�س ـكـرتارية الربنامـج
�أ .حمــمــد بن عـبيد الـذروي
الهاتف00966 - 2 – 6400000 :
حتويلة ()62446
املكتب :مبنى كلية االقت�صاد واالدارة – الدور اخلام�س –
مكتب رقم ()5100
الربيد االلكرتوينEMPP2@kau.edu.sa :
العــنوان الربيدي:
برنامج مــاج�ستري ال�سيا�سة العامة التنفيذي  -كلية
االقت�صاد واالدارة – جامعة امللك عبدالعزيز
�ص .ب80201 .
جده 21589
اململكة العربية ال�سعودية
رابط موق ــع الربنامــج:
ملزيد من املعلومات ومتابعة �أخبار الربنامج� ،أنظر الرابط:
EMPP.kau.edu.sa

واهلل املوفق..
مع حتيات �إدارة الربنامج

مــاجــ�ســتري
ال�سيا�سـة الـعامـة التنفيذي

نبــذة عـن الربنـامــــج:
«مــاج�ستري ال�سيا�سة العامة التنفيذي» هو برنامج خا�ص يقدمه
ق�سم العلوم ال�سيا�سية بجامعة امللك عبدالعزيز للح�صول على درجة
«ماج�ستري العلوم ال�سيا�سية يف تخ�ص�ص ال�سيا�سة العامة» ،وهو م�ؤهل
م�صنف من وزارة اخلدمة املدنية يف «دليل ت�صنيف الوظائف يف
اململكة العربية ال�سعودية».
ويركز 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.
والربنامج فريد من نوعه ،ويعد �أول ماج�ستري تنفيذي يف ال�سيا�سة
العامة على م�ستوى اململكة العربية ال�سعودية والعامل 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.
وبد�أ هذا الربنامج يف العام الدرا�سي 1434-1433هـ .ويتم فتح باب
القبول فيه مع بداية كل عام درا�سي جديد.

�أهــــداف الربنامــــج:
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 اجلـ ـ ـ ــوانب العملية واالجتاهات
احلديثة واملتطورة يف العلوم ال�سيا�سية.
• توفري منطلق جيد لتعزيز الدرا�سات البينية للتخ�ص�صات الأكادميية.
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 القطـ ـ ــاع اخل ـ ــا�ص (خا�ص ــة التي تتعـ ــامل مع ال�شـ ـ�أن الع ـ ــام).
• امل�ؤ�سـ ــ�سات الإعـ ـ ــالمية.
وي�ستهدف الربنامج ب�صفة خا�صة العاملني يف املواقع القيادية العليا
والو�سطى يف هذه اجلهات.
نظـــام الدرا�ســــة:
يكون جدول الدرا�سة يف الربنامج خالل �أيام نهاية الأ�سـ ــبوع (اخلمي�س
 اجلمعة  -ال�سبت) ،مبعدل لقاءين يف ال�شهر (يف اللقاء الواحدحما�ضرتني مكثفة لكل مقــرر) وذلك من �أجل مواءمة الظروف العملية
للدار�سني .و�إجمايل اللقاءات هو ثمان لقاءات خالل الف�صل الدرا�سي
الواحد .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 االقت�صاد والإدارة وجامعة امللك
عبدالعزيز ،بالإ�ضافة �إلى التعاون مع خرباء متخ�ص�صون وعاملون
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 اختيارية = ( )18وحدة درا�سية.
• امل�شروع البحثي = ( )3وحدات درا�سية.
وهذا يعني �أن يكمل الدار�س ( )14مقرر درا�سي؛ ويتم ذلك عادة يف
خالل �سنتني درا�سية.
املقرراتاملقرر
رمز و رقم
الدرا�سية:

الوحـدات
الدرا�سـية
3

ا�سم املقرر

نوع املقرر

�سا�س ت 601

النظام ال�سيا�سي ال�سعودي

�إجباري

�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 617

االقت�صاد ال�سيا�سي لل�سيا�سة العامة

�إجباري

3

�سا�س ت 622

تطبيقات يف ال�سيا�سات االجتماعية واالقت�صادية

�إختياري

3

�سا�س ت 624

�سيا�سات وا�سرتاتيجيات الأمن

�إختياري

3

�سا�س ت 626

حتليل ال�سيا�سة اخلارجية

�إختياري

3

�سا�س ت 628

�سيا�سات الطاقة والبيئة

�إختياري

3

�سا�س ت 631

التنمية ال�سيا�سية املقارنة

�إختياري

3

�سا�س ت 633

ال�سيا�سات احل�ضرية والإقليمية

�إختياري

3

�سا�س ت 635

الإدارة احلديثة وال�سيا�سات العامة

�إختياري

3

�سا�س ت 637

القانون وال�سيا�سات العامة

�إختياري

3

�سا�س ت 644

حتليل املخاطر ال�سيا�سية

�إختياري

3

�سا�س ت 694

مناهج البحث العلمي

�إجباري

3

�سا�س ت 698

امل�شروع البحثي

�إجباري

3

درع ت 607

�إدارة املوازنة العامة

�إختياري

3

�إدرت 610

�إدارة �إ�سرتاتيجية متقدمة

�إختياري

3

