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 الخطة الدراسية لدرجة الماجستير

 في المنافسة والتنظيم

 

 )فقط البرنامج هو مسار شامل(

 
 : أحكام وشروط عامة: أوال

  .تتفق هذه الخطة مع تعليمات برامج الدراسات العليا النافذة .1

 :التخصصات التي يمكن قبولها في برنامج الماجستير .2

- :البكالوريوس في التخصصات المبينة أدناهحملة درجة             

إدارة األعماال،  االقتصااد الرراعاي، االقتصااد امسا مي،  االقتصاد المالي،  االقتصاد، اقتصاد األعمال،

العامااة، النااانول، الهندسااة،  امدارةالمصاارفية، الماليااة  ، المحاساابة، التموياال، التسااويق، العلااو  امحصااا 

 .األعمال، نظم المعلومات المحاسبية ، نظم معلومات  امداريةنظم المعلومات تكنولوجيا المعلومات ، 

 

 : ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي( 63)تتكون مواد هذه الخطة من : انيثا

 
 : ساعة معتمدة  تشمل المواد التالية( 22) :مواد إجبارية -1

 

 سابقالمتطلب ال نظري الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

-  3 3 البحث في االقتصاد يةهجمن 1062261

 - 3 3 سياسات المنافسة  التنظيم 1062236

 - 3 3 اقتصاديات التنظيم 1062231

 - 3 3 التحليل المالي  األساليب الكمية في التنظيم 1062233

 - 3 3 النانول  التنظيم 1062231

 - 3 3 الحاكمية التنظيمية 1062230

 - 3 3 ية االقتصادية الجرئيةالنظر 1062232

 - 3 3 امدارة التنظيمية 1062231

-  3 3 تنييم اثر التنظيم االقتصادي 1062266

 

 : تمدة يتم اختيارها مما يليمعساعات ( 1) :المواد االختيارية -2

 

 

 .(1607798)االمتحان الشامل  النجاح في  -6

 1021  ش رقم الخطة 

 المتطلب السابق نظري الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 - 3 3 االقتصاد النياسي  1062261

 - 3 3 التنافسية 1062213

 - 3 3 نظرية المنظمة  1061212

 - 3 3 امدارة امستراتيجية  1061211

 - 3 3 األسواق المالية  النندية  1063232

 - 3 3 غير المشر عة التجارية المنافسة 1662226
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  وصف المواد

 
 (ساعات معتمدة 6)                                                   البحث في االقتصاد ةيمنهج      1607709

مصادر ، ي العلو  االقتصاديةتتنا ل المادة تعريف  أساليب  أهمية  مناهج  خطوات البحث العلمي ف

 ،ال معلمية الطرق المعلمية بإجرا  التنديرات  االختبارات امحصائية ، نظرية المعاينة ،البيانات  أساليب جمعها

 . توثيق المراجع ،كتابة التنارير

 

  (ةساعات معتمد 6)                       سياسات المنافسه والتنظيم     2300060 
 التنظاايم، نظريااات المنافسااث،  تهثيراتهااا علاا  سياسااة  بالمنافسااةالمتعلنااة  الرئيساايةلنضااايا ا المااادة تتنااا ل

 . ساليبث،  تحديد بعض السياسات  الممارسات التنظيمية الرئيسيةأالتنظيم المتنوعة  سة،  تعريفات المناف

 

 (ةساعات معتمد 6)            اقتصاديات التنظيم        2300062
، للتنظايم االقتصاادي ةالرئيساي مفهاو  التنظايم، اساتراتيجيات التنظايم، أد ات التنظايم، النظريااتالماادة تتنا ل 

فااي  ألساااليب المسااتخدمة فااي التنظاايما،  تنياايم ي امساا مي، التنظاايم فااي قطاعااات الخاادمات العامااة التنظاايم السااوق

  .قطاعات المياه  الطاقة  الننل  االتصاالت

 
 (ةساعات معتمد 6)                     ساليب الكمية في التنظيم التحليل المالي واأل     2300066

ساسايا للمتييارات أ فاي التنظايم االقتصاادي، كماا تاوفر فهماا المساتخدمة ة التحليلي ةميلتننيات الكاالمادة تتنا ل        

 . من قبل المنظمين المستخدمة للمعلومات  ةالرئيسي ةالمالي

 
 (ةساعات معتمد 6)             القانون والتنظيم      2300061

علا  اتباان نهااج متعادد التخصصااات ض للع قاة باين النااانول  السياساة العاماة،  تعتمااد عاارالماادة تتناا ل 

رطر النانونياة لدراسة النانول،  بحث الع قات مع السياسة  االقتصاد  التنمية، كما توفر أساسا لفهم  تحليل نندي لأل

 . ةاعي النط ةم عل  المستويات الد لية  النطريلتنظيالسياسة المنافسة  

 
 (ةساعات معتمد 6)                         ةالتنظيمي ةالحاكمي    2300063

ل تعمال السياساات التنظيمياث مان أى مؤسسي عريض ال بد بالضار رة مان المادة توفير فهم  محتوتتنا ل 

للتصاميم  األقالعلا   موازياةهمياة أذات  ةل الممارساة التنظيمياأبح من المعترف بث عل  نطاق  اسع صألند . خ لث

 ةبتفاعاال العمليااات النانونياا ةتنظاايم  لكيفيااث تااهثر النتااائج التنظيميااالات ياا   اهتمااا  لتنفيااذ سياسااإلااذا ساايتم  ،التنظيمااي

 . ة السياسي ةداري ام

    

 (ةساعات معتمد 6)                      تحليل االقتصادي الجزئيال    2300060
تتنا ل المادة موضوعات توازل السوق، نظرية المستهلك، نظرية االنتاج، تكاليف االنتاج، الحلول المثل ، 

المنافسااة الكاملااة، االحتكااار، المنافسااة االحتكاريااة، احتكااار النلااة، اقتصاااديات الرفاااه،  اسااتنرار  عااد  اسااتنرار 

 . األسواق

 

 (ةاعات معتمدس 6)             التنظيمية اإلدارة    2300061
 نهجهاااا  فاااي تعياااين الماااومفين  تطاااويرهم  اساااتبنائهم،  ةعملياااات التنظااايم لهيياااة تنظيمياااالماااادة تتناااا ل 

ل أساساية  كياف يمكان للمانظم نشاا  قاعادة المهاارات األإ ،توجث نحاو ايجااد  بنياة تنظيمياةك سيستخد  تحليل النظم 

معالجاة النضاايا  دا  داخلاي رفياع بماا فاي ذلاكآتحنياق  ال زماة لضامال ةرد البشارييتعرف عل  استراتيجيات الماوا

تحنياق كيفياة خاصاة ل ةهاذه الماادة عنايا ي أخيارا ساتول. تمكين باين الماومفين،  التعلم  الشعور بال ةبالثناف ةالمتصل

 .ساسيينير الوميفي  استبنا  المومفين األفعالية في التوميف  التدريب  التطو

 

 (ساعات معتمدة 6)               م االقتصادي تقييم أثر التنظي    2300060
لتر يااد  RIAتتنااا ل المااادة تنياايم الكلااف  المنااافع المحتملااة المرتبطااة بتطبيااق تنظاايم جديااد يااتم بتصااميم  

السياسيين  متخذي النرار بمعلومات حول النتائج المحتملة لتطبيق معايير تنظيمية جديادة،  مماا يمكانهم مان تبناي أ  

 .التنظيمية المنترحة،  مما سيسهم بد ره في تحنيق التنمية المستدامة بما يخد  مصلحة الموارطنين رفض المعايير
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 (ةساعات معتمد 6)                             االقتصاد القياسي      2300001

االعتماااد الخطااي  ،تتنااا ل المااادة االنحاادار الخطااي المتعاادد  اختبااار الفرضاايات، مشاااكل االنحاادار المتعاادد           

الشاكل الادالي  ،اساتخدا  المتييارات الوهمياة فاي تحليال االنحادار  االرتباارط الاذاتي،،عاد  تجاانا التبااين  المتعادد،

  .تحليل االنحدار في مل المتييرات المستنلة العشوائية  االنحدار غير الخطي،  ،ل نحدار

 

 (ةساعات معتمد 6)                                    التنافسية     2300026
ت  الصاناعات علا  المساتويات المحلياة  النومياة  امقليمياة آمنشتتنا ل المادة محددات الميرة التنافسية لل 

بما في ذلك دراسة عدد من الحاالت التطبينية المحلياة  ، النظريات الحديثة في الميرة التنافسية  التجمعات الصناعية

 . العالمية

 

 (ةساعات معتمد 6)                        ظرية المنظمة ن     2302021
هااداف التنظاايم  التصااميم التنظيمااي  التكنولوجيااا فااي التنظاايم أفااي التنظاايم   ةتتنااا ل المااادة نظريااات حديثاا

 . زماتدارة األإ النوة  السلطة  السلوك السياسي  الصران التنظيمي  االبتكار  التيير التنظيمي  

 
 (ةساعات معتمد 6)                         اإلستراتيجيةدارة اإل     2302011

المادة دراسة استراتيجيات الشاركة مان حياث تصاميمها  تنفياذها مان خا ل دراساة العوامال البييياة تتنا ل 

 تركار الماادة بشاكل أساساي علا  دراساة  ،ساتراتيجية المؤثرة عل  هاذه ام ةواجث الشركالداخلية  الخارجية التي ت

لحاااالت المتعمنااة  التااي تتضاامن التحلياال العلمااي لاا دارت الوميفيااة المختلفااة  التااي تشااكل تكااام   اضااحا مااا بااين ا

بحاااو  الدراسااات  الناارا ات السااتراتيجية فااي الشااركة  نتااائج األدارة اب النظريااة  التطبينيااة فااي بنااا  امالجواناا

 .ضافية في هذا المجالام

 
 (ةساعات معتمد 6)                               لنقدية األسواق المالية وا    2306061 

 االساتثمار   األد ات المتعلنة بالتمويل ،  الموضوعات المتعلنة باألد ات المالية  المستثمرين المادةتتنا ل 

يفية العمال غير المتوقعة، إضافة إل  كواجث التييرات السريعة التي تاألسواق المالية الحالية في المخارطرة الموجودة 

  .عل  حاجة المدينين  المستثمريناعتمادا  أد ات جديدة إنشا عل  

 

سااااااعات  6)                               غير المشروعة  التجارية المنافسة    2001010 

 (ةمعتمد
 نيااةالنانو  امجاارا ات الفكريااة ة ع قتهااا بحنااوق الملكياا العادلااةغياار  ةالمااادة موضااوعات المنافسااتتنااا ل 

لموضاوعات  ةبامضافة لذلك تتنا ل المادة موضاون الدراساة التحليليا.  رطرق مواجهتها المنافسة أعمالعن  الناشية

 .   العادلةغير  المنافسةمن  جديدة  أنوان البرا ات  التجاريةالع مات  في العادلةغير  المنافسة ية مثلتطبين
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