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 رسالة تعريف ببرنامج ماجستير "الحكومة والحكم المحلي"الموضوع: 

 

ن الكلية قد حصلت  مؤخرًا أتشرف بإعالمكم بنو  ،تهديكم كلية الحقوق واالدارة العامة في جامعة بيرزيت اطيب التحيات
الحكومة والحكم الوطنية لالعتماد والجودة في وزارة التربية والتعليم العالي لبرنامج ماجستير جديد في "على اعتماد الهيئة 

"، ويعتبر هذا البرنامج االول من نوعه في فلسطين من حيث فلسفته ونوعية مخرجاته األكاديمية والبحثية. جاء المحلي
طيني بقطاعاته المختلفة لمتخصصين في مجال إدارة مؤسسات هذا البرنامج بناء على دراسة معمقة لحاجة السوق الفلس

القطاع العام واألهلي وهيئات الحكم المحلي على المستويين الوطني والمحلي. يهدف البرنامج إلى سد الفجوة في سوق 
من المعرفة العمل من خالل رفد القطاع العام الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني واألهلي بكوادر تتمتع بدرجة عالية 

والتأهيل والتدريب للمساهمة في تنفيذ الخطط الوطنية الشاملة إلصالح القطاع العام الفلسطيني وقيادة مؤسساته نحو 
تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والمجتمعية، من خالل بناء القدرات المعرفية ومهارات القيادة والبحث العلمي 

في مجال الحكومة بكافة مستوياتها وأجهزتها المختلفة، ومجاالت القطاع األهلي العاملة على والتحليل والتخطيط للعاملين 
تقديم خدمات عامة، أو المؤسسات المتخصصة في الحكم الرشيد والرقابة على القطاع العام، بحيث يكون لهم مساهمة 

 معية المستدامة.فعالة في تنفيذ الخطط الوطنية الشاملة، وتحقيق أهدافها التنموية والمجت

يقدم البرنامج معارف نظرية وعملية متنوعة للدارسين بهدف تحقيق التميز في األداء الحكومي على مستوى مؤسسات 
القطاع العام بمستواه المركزي والمحلي والمؤسسات األهلية، حيث يسلط الضوء على قضايا متنوعة منها: فلسفة ادارة 

وتقييم وتحليل السياسات العامة، فلسفة الحكم المحلي ونظم إدارته وتنميته وكل ما يتعلق بها الدولة الحديثة، صنع وتنفيذ 
من قضايا تنموية وقانونية وٕادارية، التخطيط االستراتيجي بمستوياته المختلفة، فلسفة القيادة في ظل التحوالت المعاصرة 

ع العامة والمالية العامة، صنع القرار في المؤسسات العامة المتسارعة، الرقابة االدارية ومكافحة الفساد، ادارة المشاري
 وأخالقيات الوظيفة العمومية وغيرها من المعارف والمهارات.

يستهدف البرنامج تحديدا العاملين في القطاع الحكومي الفلسطيني وقطاع الحكم المحلي والقطاع األهلي وخريجي 
فة إلى التخصصات األخرى ذات العالقة وفق شروط وضوابط تضعها تخصص العلوم اإلدارية واالدارة العامة باإلضا

إدارة البرنامج. ويسعى البرنامج لتعميق فائدة الدارسين من خالل توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون مع جامعات عالمية عريقة 
م وهيئات الحكم لديها برامج شبيهة يمكن االستفادة من خبراتها في مجال التخصص، وكذلك مع مؤسسات القطاع العا

 المحلي لتوفير تدريب عملي لطلبة البرنامج.
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. وسيتم االعالن عن 2017/2018سيكون البرنامج متاحا لتسجيل الطلبة بدءا من الفصل االول من العام االكاديمي 
 تلقي طلبات االلتحاق بالبرنامج في االيام القليلة القادمة.

 

   رؤية البرنامج ورسالته واهدافه

 الرؤية:

برنامج متميز ومتخصص في السياسة العامة والحكم المحلي، يكون قبلة ألفضل الطلبة والموظفين الحكوميين، وذلك في 
 سبيل ايجاد رياديين وصناع قرار أكفاء في مؤسسات القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني. 

 الرسالة: 

إلى سد الفجوة في سوق العمل من خالل رفد القطاع العام الفلسطيني  "الحكومة والحكم المحلي"يسعى برنامج ماجستير 
ومؤسسات المجتمع المدني بكوادر تتمتع بدرجة عالية من المعرفة والتأهيل والتدريب، من خالل بناء القدرات المعرفية 

تها وأجهزتها المختلفة، ومهارات القيادة والبحث العلمي والتحليل والتخطيط للعاملين في مجال الحكومة بكافة مستويا
ومجاالت القطاع األهلي العاملة على تقديم خدمات عامة، أو المؤسسات المتخصصة في الحكم الرشيد والرقابة على 
القطاع العام، بحيث يكون لهم مساهمة فعالة في تنفيذ الخطط الوطنية الشاملة، و تحقيق أهدافها التنموية والمجتمعية 

 المستدامة.

 امج:اهداف البرن

 العام بمستواه المركزي والمحلي، القطاع مؤسسات مستوى على الحكومي األداء في التميز إلى تحقيق البرنامج يسعى
 :األهداف التالية تحقيق إلى البرنامج يسعى خاص والمؤسسات األهلية. وبشكل

المؤسسات العامة وتصميم المتعلقة بالشأن العام وٕادارة  واالتجاهات الحديثة تعريض الدارسين إلى النظريات .1
 وتدريب بهدف تأهيل والسياسية واالقتصادية، واإلدارية وتنفيذ السياسات العامة، وذلك من النواحي القانونية

القطاعات الحكومية المختلفة وفي المؤسسات األهلية وشركائهم في القطاع  الكوادر المتوسطة والعليا في
 متعددة تخصصات في متميز أكاديمي تقديم تدريب خالل من هاراتوالم الخبرات الدارسين يكسب الخاص، مما

 .للنظريات والميداني العملي التطبيق على التركيز مع
 المحلي والحكم الحكومة لدراسات األبعاد متعدد تخصص االستجابة لتحديات العمل الحكومي من خالل توفير .2

 المحلية والمؤسسات األهلية. والهيئات الحكومي القطاع في كفاءة العاملين لرفع والسياسات
 في يساهم بما العلمي في مجال العمل الحكومي (المركزي والحكم المحلي) البحث وتطوير إثراء في المساهمة .3

 األبحاث من خالل تشجيع الحديث الحكومي للعمل وسياسات استراتيجياتووضع  متخصصة كوادر تطوير



 المجال وبما ينسجم مع في والدولية المقارنة الدراسات االعتبار بعين األخذ مع والعبر قطاعية األبعاد متعددة
 السياسية والقانونية واالجتماعية  في فلسطين. البيئة

 تنمية قدرات الطلبة في مجال تصميم وتحليل السياسات العامة، وتقييم أثرها.  .4
 ر نظري وتطبيقي. تنمية مهارات الطلبة في مجال تحليل وتفسير وتوصيل المعرفة في إطا .5

 

 لفئة المستهدفة:ا

األهلي خاصة المؤسسات التي تقدم  المحلية) والقطاع والهيئات (الحكومي العام القطاع في العاملين البرنامج يستهدف
 الخريجين والطلبة باإلضافة إلى المعنيين بالشأن العام خدمات عامة أو تلك التي تقوم بدور رقابي على القطاع العام،

 .وزيادة فرص توظيفهم في القطاع العام أو المؤسسات األهلية المعنية بالقطاع العام قدراتهم تحسين في الراغبين


