
 نبذة عامة عن برنامج الدرجة المشتركة 

أدى الطلب المتزايد على االدارة العامة  للمةرارد الدةادرة  لةى الت فيةر فةة في ية  تةدةير ادارة اللطةاعي  العةا  

 رالجمرفة فة مؤسسات التعلي  العالة.

فيةةرا  رملللةي  فةة  يل عاليةا  ةردامج الدرجات المشترف  يهدف  لى دلل المعرفة   لةى الطةلب ليفردةرا أينةاؤي  مةؤألي  تة أ

سيفر  لةدى المتيةرجي  فةة دهاية  دراسةته  اللةدرة علةى دمةج المعرفة  الساسةي  لةرل اللرفمة  العامة  ر مجال االدارة العام .

رالتدمي  االقليمي  فة مجاالت اللطةا  العةا   ةشةفل لاسة إل ةاة ةاف   لةى كلة  سةيفر  لةدى المتيةرجي  قةدرات الةلة  العملةة 

فةة  عةةداد رتد يةك العديةد مةة  الةةرامج فةة مجةةال التدمية  المللية  رديةة  الةردةامج ليشةمل المجةةاالت االقليمية  راللرفمةة   راليةةرة

يتياريةة . دهايةة  الةردةةامج تةةؤدح  لةةى اللنةةرل علةةى الدرجةة  العامةة إل التدميةة  االقتنةةادي  لللطةةا  العةةا  يشةةمل درر  الزاميةة  را

 العلمي  المكفررة أدداه.

 

 الدراسات االقليمية ةالحوكمة العام

 السياسات العام  راللرفم   -

 ميزادي  رمالي  اللطا  العا  -

 اللرفم  االلفترردي  رالديمرقراطي   -

 السياس  االجتماعي   -

 قادر  االتلاد الرررةة  -

ديريات التدمي  االقليمي  ردمكج  العمليات  -

 الجزؤي  رالمافرر اقيليم .

 االقتناد االقليمة  -

ي  راللرفم  المتعددة اللرفم  االقليم -

 المستريات فة أرررةا

التدمي  اةقليمي   المستدام  ر دارة الةرامج  -

 االقليمي  

 درر   لزامي  فة مجال الدراس  درر   لزامي  فة مجال الدراس 

 التل ير رالدفا  ع  رسال  الماجستير درر  ايتياري  فة مجال الدارس 

 مرافز الدراسات الةل  العملة

 )دلط  اعتماد( 42 دلاط اعتماد 6 × رر د 3 –لط  اعتماد( )د 18

 التدمي  االقتنادي  لللطا  العا   – 1مرفز  -

 الرعاي  االجتماعي  -2مرفز  -

 اللرفم  التشارفي  3مرفز  -

 دلاط اعتماد( 6مدهجي  الدراسات االقليمي  ) -

 دلاط  عتماد(  6ددرة ماجستير ) -

 دلاط اعتماد( 6رسال  ماجستير )  -

 

د االدتها  ةدجةا  فةة جميةل المةراد الدراسةي  رالةدفا  عة  رسةال  الماجسةتير فةة جامعة  شةيارلياح أر عة  طرية  الدجةا  فةة ةع

امتلا  الدرل  الكح يغطة  الدفا  ع  رسال  الماجسةتير رالتليةي  الديةرح فةة جامعة  ةاردرةيتسةم )الجمهررية  التشةيفي ( فة   ا 

فةةة اةدارة العامةة  مةةل مللةة  الةةدةلر  الرررةةةةإل ريشةةير مللةة  الةةدةلر  الرررةةةة  لةةى   Mscأر   Ingدرجةة   الطالةةب يتللةةى 

 لي  التلد  لللنرل على فرص العمل رالدراسات فة اليارج. سة االعتراف ةالمؤألت المفت

 لللنرل على معلرمات م نل إل الرجا  اةطل  على الراةط اآلتة:



 ات توضيح  (RDSالتنمية االقليمية والحوكمة )

 سدتي  إل أرةع  فنرل دراسي  إل فنل فة جامع  ليثرادي .

 )الجمهرري  الليثرادي ( فة ال نل الثادة م  السد  الرلى.االدتلال الى جامع  شيارلياح 

 اير.( أشهر ادطلقا م  السةر  اليير م  شهر يداير / السةر  الرل م  شهر فةراير  لى السةر  الرل م  شهر م3المدة: ثلث  )

 سةتمةر( – جازة : أرةع  أشهر )يردير 

 فرص العمل فة أجزا  أيرى م  أرررةا رأمريفا

 مرف  عملة فة الشرف 

 تنظيم البرنامج

 الةردامج مدي  ليشمل جميل الدرر  االلتزامي  رااليتياري  التة تؤدح  لى اللنرل على الدرج  العملي 

 الدراسات اةقليمي  راللرفم  العام 

 االجتماعي  الرفاأي 

 التدمي  االقتنادي  لللطا  العا  رال

 ددرات / ةلر 

 عدد النقاط/ الدروس

 دلاط لفل فنل دراسة أكا يشمل الثل  ال نرل الرلى 6درر  مل  3-5

 ال نل الدراسة اليير مينص لفتاة  أطررل  الماجستير.

 180إجمالي نقاط االعتماد : 

  فة اةدارة العام  مل ملل  الشهادة الرررةي  ةعد الدجا  فة جميل المراد الدارسي  رالدفا  ع  يتللى الطالب درج  الماجستير المشترف

 رسال  الماجستير فة جامع  شيارلياح )الجمهرري  الليثرادي (.

 التشيفي ( جتياز امتلا  الدرل  الكح يغطة الدفا  ع  أطررل  الماجستير راالمتلا  الديرح فة جامع  ةاردرةيستم )الجمهرري  

 فرص بعد النجاح

  ثرا  السيرة الكاتي   للطالب لتعزيز فرن  العمل

  مفادي  التسجيل فة ةردامج الدفترراه

 

 


