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 لبرنامج ماجستير الحكومة والحكم المحليالخطة النموذجية 
 

 البرنامـــــج مساقات لطرح النموذجية الدراسيــــة الخطــــة
 

                                                           
  تسجيل مســـاق استدراكي 1 إن انطبقـــت الشـــــروط. 1

   تسجيل مســـاق استدراكي 2 إن انطبقـــت الشـــــروط.  2

 ( ساعات معتمدة6السنة الدراسية األولى: الفصل األول )

 مـــــالحظـــــات المساق  رقم المساق
Govs 633  ، ساعات معتمدة 3 (متقييالتنفيذ، والمبادئ السياسات العامة )التصميم 
Govs630      

 

 مناهج البحث العلمي في العلوم االجتماعية

 

 ساعات معتمدة 3

 ***** 1مساق استدراكي ---

 اق استدراكي( ساعات مع مس6( ساعات معتمدة بدون استدراكي أو )9السنة الدراسية األولى: الفصل الثاني:  )

 مـــــالحظـــــات المساق رقم المساق
Govs 635 

 

 الحكم المحلي والهيئات  المحلية

 

 ساعات معتمدة 3

Govs 7341 

 

 التحليل االحصائي في العلوم االجتماعية

 

 ساعات معتمدة 3

--- 
 

 مســـاق اختياري بــرنـامـج )أو(
 2مســــاق استدراكي 

 ساعات معتمدة 3
***** 

Govs630 

 

العلوم االجتماعيةمناهج البحث العلمي في   

 

 مكرر للشعب الجديدة

 ( ساعات معتمدة3السنة الدراسية األولى:  الفصل الصيفي )

 مـــــالحظـــــات المساق رقم المساق

 ساعات معتمدة 3 مســـاق اختياري بــــرنـامـج ---

 مجموع الساعات المتوقع إنهاؤها في السنة الدراسية األولى 
 . وبدون الشعبة المكررة مع تسجيل مساق استدراكي 15استدراكي أو بدون تسجيل مساق  18
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ساعة 21مجموع المساقات االجبارية موزعة على الفصول باستثناء المكرر:   

                                                           
 .األولىلمن سجل مساق استدراكي في الفصل الثاني من السنة   3

 ( ساعات معتمدة9السنة الدراسية الثانية: الفصل األول: تسجيل )

 مـــــالحظـــــات المساق  رقم المساق
Govs630 مكرر للطلبة الجدد مناهج البحث العلمي في العلوم 
Govs 633 )مكرر للطلبة الجدد  مبادئ السياسات العامة )التصميم والتنفيذ والتقييم 

Govs 736 

 

 طاعاالدارة المالية والتحليل المالي في مؤسسات الق

 العام
 ساعات معتمدة 3

Govs 737 

 

 ساعات 3 ةاالستراتيجية الهيئات المحلي واإلدارةالتخطيط  

 ساعات معتمدة 3 مســـاق اختياري بــــرنـامـج ---
  1حلقة بحث  

 أو الرسالة 
 ساعات معتمدة 3

 ( ساعات معتمدة9السنة الدراسية الثانية: الفصل الثاني: تسجيل )

 مـــــالحظـــــات المساق  رقم المساق
Govs630 مكرر للطلبة الجدد مناهج البحث العلمي في العلوم االجتماعية 

Govs 634 

 

 القانون العام المقارن

 

 3عدد الساعات 

 ساعات معتمدة 3 مســـاق اختياري بــــرنـامـج ---
 2حلقة بحث  ---

 أو الرسالة      
 ساعات معتمدة 3
 ساعات معتمدة 6

 3( معتمدة3السنة الدراسية الثانية: الفصل الصيفي: تسجيل )

 مـــــالحظـــــات المساق  رقم المساق

 ساعات معتمدة 3 مســـاق اختياري برنامج  ---

كي في ســـاعة لمن سجل مساق اسـتدرا 21) أوســــاعة  18مجموع الساعات المتوقع إنهاؤها في السنة الثانية: 
 الفصل الثاني من السنة الدراسية األولى(
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ساعات 9 مجموع المساقات االختيارية:  

ساعات  6او رسالة:  2وسمنار  1مجموع الساعات لسمنار   

مالحظة: يمكن للطالب توزيع المساقات على ثالث فصول )أول، ثاني، صيفي( بدل فصلين.  في جميع الحاالت، يفضل أن يأخذ 
 الطالب جميع المساقات األجبارية في السنة األولى. 
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