
 

 

 الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في
 التحديات العالمية والقيادة

 (مسار الرسالة)                             

 أحكام وشروط عامة:  أولا 
 .تتفق هذه الخطة مع تعليمات برامج الدراسات العليا النافذة .1

 .لغة التدريس في البرنامج هي اللغة اإلنجليزية .2

 :التخصصات التي يمكن قبولها في هذا البرنامج .3

  بكالوريوس في  تخصصات ذات صلة بالبرنامج مثل  العللوا الزراةيلةل الهندسلةل العللوا السللوكيةل ا،قتصلادل الغابلاتل
 .العلوا اإلنسانيةل القانونل الطبل العلوا الطبيعيةل التخطيط والعمارةل والعلوا ا،جتماةية

  المعرفةحقو  من حق   أيبكالوريوس في. 

 :شروط خاصة:   ثانياا 
 .أو ما يعاد  ذلك ةلى األق ( 0)بعالمة  IELTSةلى األق  أو امتحان ( 055)النجاح في التوف  بعالمة  .1

 .من العالمة الكلية لقبو  الطلبة%( 35)اجتياز مقابلة شخصية ويخصص لها ةالمة  .2

 :معتمدة موّزعة كما يليساعة ( 63)تتكّون مواد هذه الخّطة من :   ثالثاا 

 :ساعة معتمدة كما يلي( 81: )مواد إجبارية:  أولا 

1 

                                                           
 .األوروبي النظاا في معتمدة ساةات 1 تعاد  األردنية الجامعة في معتمدة ساةة( 1,1) 1

 3102   الخطة رقم

 :  التالية للمواد معتمدة إجبارية ساعات( 9) دراسة.  0
 السابق المتطلب عملي نظري  المعتمدة الساعات المادة اسم المادة رقم

 --- - 3 0 والفرص العالمية التحديات 0330003

 --- - 3 0 والقيادة واإلدارة العالمية الحوكمة 0330001

 --- - 3 0 ومناهج نظريات:  العلا 0330000

 (ب،ج أ،) التالية المسارات إحدى من معتمدة إجبارية ساعات( 9) دراسة. 3

 (معتمدة إجبارية ساعات 9) المياه إدارة( : أ) مسار

1 1,12 المائية الموارد إدارة مبادئ 0330001 
1,1 - --- 

 --- - 1,1 1,1 المياه اقتصاديات  0330003

 --- - 1,1 1,1 والتشريعات المائية السياسة  0330000

 --- - 1,1 1,1 المياه وجودة الهيدرولوجيا  0330003

 --- - 1,1 1,1 البحث أساليب  0330003

 --- - 1,1 1,1  بحث مشروع 0330003

 (معتمدة إجبارية ساعات 9) والبيئة الزراعة( : ب) مسار

 --- - 1,1 1,1 والبيئة المستدامة الزراةة 0330001

 --- - 0 0 0 0 الغذائي واألمن المخاطر -الجافة األراضي إدارة 0330000

 --- - 0 0 والتنمية الزراةة 0330000

 --- - 1,1 1,1 والسياسات القوانين: الوراثية الموارد إدارة 0330003

 (معتمدة إجبارية ساعات 9) العامة الصحة( : ج) مسار

 --- - 0 0 العالمية العامة الصحة في معاصرة قضايا 0330001

 --- - 0 0  الصحية السياسة 0330003

 --- - 0 0 العامة الصحة في البحث أساليب 0330000



 

 

 
 

                                                                                                                                                                      
 .األوروبي النظاا في معتمدة ساةات 1 تعاد  األردنية الجامعة في معتمدة ساةة( 0) 0



 

 

 
 :ساعات معتمدة يتم اختيارها مما يلي( 9: )مواد اختيارية: ثانياا 

 

 (6772099)معتمدة ورقمها ساعات ( 9)رسالة جامعية :  ثالثاا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 السابق المتطلب عملي نظري المعتمدة الساعات المادة اسم المادة رقم

 --- - 0 0  العامة السياسة 0330000

 --- - 0 0 التنموية والعملية ا،جتماةية الحركات ل المدني المجتمع 0330003

 --- - 0 0 الدولي السياسي ا،قتصاد 0330003

 --- - 0 0 الثقافات بين والتواص  المفاوضات 0031000

 --- - 0 0 والتواص  الجندرية 0031003

 --- - 0 0 والتجاري المؤسسي التواص  0031001

 --- - 0 0 الصحي التواص  0031003



 

 

 

 وصف المواد

 
 
 (ساعات معتمدة 6)         التحديات العالمية والفرص (6772027)

يعلللرل المسلللاق أفكلللارات وأدوات تحليليلللة مسلللتقاة ملللن حقلللو  معرفيلللة مختلفلللة للتواصللل  بشلللك  فع لللا  حلللو  مشلللاك  
والتقنيللللة مللللن خللللال  التركيللللز ةلللللى األبعللللاد الثقافيللللة ويقللللدا إضللللافة مهمللللة لمنهجيللللات العلللللوا الطبيعيللللة . ا،سللللتدامة

لالستهالكل واستخداا الملواردل والتطلورات الثقافيلة للبيئلة وا،قتصلادل ووجهلة نظلر العللوا ا،جتماةيلة حلو  التوزيلع 
ويهللدا المسللاق بشلك  رئيسللي لمسللاةدة الطلبلة ةلللى التواصلل  ملع التخصصللات والبيئللات . العلالمي لمشللاك  البيئلة

 .المختلفةل وكذلك مع ا،هتمامات المختلفة لقطاةات األةما  والسياسة والحركات ا،جتماةيةالثقافية 
 
 (ساعات معتمدة 6)                 الحوكمة العالمية واإلدارة والقيادة (6772028) 

التركيللز ةلللى يقللدا المسللاق فكللرة ةامللة ةللن المفللاهيا والنظريللات األساسللية الللواردة فللي بحللوث القيللادة القيميللة مللع 
ويحتوي المساق ةلى مقدم ة حو  األفكار األساسية . الجوانب النقدية والسياق المؤسسي والمجتمعي األوسع للقيادة

في مجا  القيادة مث  التفريق بين القيادة واإلدارةل وتاريخ نماذج القيادة بالنسبة لسمات القيلادة وسللوكاتها وظروفهلا 
س المجتمعيللة للقيللادة التللي تلوفر شللرةية للجمللع بطلرق مختلفللة بللين األدوار القياديللة ويتنللاو  المسللاق األسل. الموقفيلة
كمللا يقللدا وجهللات نظريللة نقديللة لئفكللار السللائدة حللو  القيللادةل ويعللرل منللاهج بديلللة للقيللادة ت خللذ بعللين . واإلداريللة

 .لقيادةا،ةتبار جوانب مث  النوع ا،جتماةي والقوة والسياق المؤسسي والبنية ا،جتماةية ل
 
 
 (ساعات معتمدة 6)          نظريات ومناهج: العلم ( 6772022) 

ينلاق  المسلاق وسلائ  تتصل  باإلبسلتمولوجيا وا،نطولوجيللال اسلتخداا النظريلةل تعمليا البحلثل اسلتراتيجيات البحللث 
وتحلي  البيانلات المتصللة ل (مث  المقابلةل المالحظةل تحلي  النص)ل أساليب البحث (مث  المقارنةل دراسة الحالة)

 .بدراسات حالة حقيقية
واإلحصللللاو الوصللللفي وتحليلللل  التللللرابط وتحليلللل  السلللليناريوهاتل  (GIS)ويغطللللي المسللللاق أيضللللات التحليلللل  المكللللاني 

 . باإلضافة إلى تحلي  ا،ستدامة ومؤشرات ا،ستدامة ك دوات لعملية صنع القرار
 
 

 ( ساعة معتمدة 8.3)                 مبادئ إدارة الموارد المائية (6772023)
ويعللر ا الطلبللة ةلللى المفللاهيا األساسللية المتصلللة . يقللدا المسللاق نظللرة ةامللة حللو  المللوارد المائيللة وأهميتهللا للتنميللة
ويسللتعرل المسللاق وجهللات نظللر ومواقللا جميللع . بللادارة المللوارد المائيللة والعواملل  الضللاظطة ةلللى أنظمللة الميللاه

ويتعلللرا الطلبلللة ملللن خلللال  دراسلللة حاللللة ةللللى أحلللد األمثللللة ذات الصللللة . ارد المائيلللةالجهلللات المعنيلللة بلللادارة الملللو 
 .ويناقشون استراتيجيات تنفيذ إدارة الموارد المائية

 
 

 



 

 

 ( ساعة معتمدة 8.3)                  اقتصاديات المياه (6772023)
نظملة التزويلد بالميلاه ومعالجتهلا ةللى يقد ا المساق نبذة ةن اقتصاديات الميلاهل ويتعلرا الطلبلة ملن خلال  دراسلة أ

وتتضلللمن اقتصلللاديات . اقتصلللاديات إنتلللاج الميلللاهل وا،سلللتثمار ومفهلللوا الشلللراكات بلللين القطلللاةين العلللاا والخلللاص
دارة الطللللب ةلللى الميلللاهل والتحللو   إلللى اللللري كمللا يتعلللرا الطلبللة ةللللى . التخصيصللات المائيللة خطلللط التسللعيرل وال

سات الحالةل يتعرا الطلبة ةلى استخداا الوسائ  ا،قتصادية في إدارة الموارد ومن خال  درا. اقتصاديات التلوث
 .المائية

 
 (ساعة معتمدة 8.3)                 السياسة المائية والتشريعات( 6772020)

كملا يسلتعرل . يعر ا المسلاق الطلبلة بالمصلطلحات واألهلداا والمبلادئ المتصللة بالسياسلات والتشلريعات المائيلة
ويعلللر ا الطلبلللة ةللللى . ا وآراو األطلللراا المعنيلللة ملللن خلللال  مناقشلللة أنظملللة وقلللوانين الميلللاه المحليلللة والدوليلللةمواقللل

ويتعلرا الطلبلة ةللى إدارة الملوارد . األدوار المؤسسيةل وأداو المؤسسات المائية وشبكاتها وتمويلها وأنظمة الحوافز
مثل  قواةلد هلسلنكي واتفاقيلة األملا المتحلدة . اه الدوليلةالمائية المشتركة بين الدو  ملن خلال  دراسلة تشلريعات الميل

ومللن خللال  دراسللات حالللةل يسللتعرل المسللاق . حللو  قللانون ا،سللتخدامات ظيللر المالحيللة للممللرات المائيللة الدوليللة
 .النزاةات المائية والبيئية الرئيسةل باإلضافة إلى نظريات التفاول وفل النزاةات

 
 (ساعة معتمدة 8.3)                لمياهالهيدرولوجيا وجودة ا (6772021)

يقلدا المسلاق فكللرة ةاملة ةلن الهيللدرولوجيا ملن خلال  اسللتعرال أدوات قيلاس الميلاهل إحصللائيات الميلاهل اةتللرال 
ويتنللللاو  المسللللاق . الميلللاهل التبخللللر النتحلللليل الرشلللمل الجريللللانل المخططللللات المائيلللةل وهيللللدرولوجيا الميللللاه الجوفيلللة

كمللا يسللتعرل المشللاك  . تعللرا ةلللى السللمات والمحللددات الرئيسللة لجللودة المللوارد المائيللةةناصللر جللودة الميللاه لل
المرتبطللة با،سللتخدامات الزراةيللة والصللناةية والمنزليللة للميللاه وتلل ثير ذلللك ةلللى األنظمللة البيئيللة المائيللة مللن خللال  

 .شرح العمليات المتصلة بجودة المياه والمراقبة والتقييا

 
 (ساعة معتمدة 8.3)          البحثأساليب  (6772029)

كمللا يعللر ا الطلبللة . يسللتعرل المسللاق األدوات الرئيسللة التللي تسللتخدا لوصللا األنظمللة المكانيللة وفهمهللا وتحليلهللا
لبنللاو قاةللدة بيانللات تشللتم  ةلللى خللرائط وبيانللات مكانيللة  GISببرمجيللات ومكونللات أنظمللة المعلومللات الجغرافيللة 

باإلضلللافة إللللى ذللللكل يتضلللمن المسلللاق مقدملللة حلللو  الطلللرق . ميمها وتنفيلللذهابهلللدا تحليللل  نظلللا المعلوملللات وتصللل
 .SPSSوالبرمجيات اإلحصائية وبخاصة 

 
 (ساعة معتمدة 8.3)           مشروع بحث( 6772067)

لقد تا تصميا المساق بطريقة تساةد الطالب ةللى اختيلار موضلوع ألطروحتلعل وةللى بنلاو نظلاا ومنهجيلة إلةلداد 
ويتا أثناو المساق إةداد قائملة رصلد ومخطلط لرسلالة الماجسلتير فلي جلو  ملن الحلوار . الميداني في الخارجالبحث 

 .الموس ع مع المدرسين والمشرفين
 



 

 

 
 (ساعة معتمدة 8.3)        الزراعة المستدامة والبيئة (6772068)

لللع إلدارة التربلللةل والميلللاه يبلللدأ المسلللاق بمقدملللة حلللو  التللل ثيرات البيئيلللة للزراةلللة ثلللا ينتقللل  إللللى ةلللرل تح ليللل  موس 
وينللللاق  المسلللاق التحللللديات والفللللرص . والحيوانلللات المنزليللللة ومكافحللللة الحشلللرات فللللي المنللللاطق المعتدللللة والمداريللللة

كمللا تتنللاو  الطبيعللة الخاصللة بزيللادة النمللو ومللا يترتللب . المتصلللة بللدور الزراةللة فللي حمايللة البيئللة والتنميللة البشللرية
 .ةلى التفكير اإلبداةي والبحث ةن حلو  للمشاك ويركز المساق . ةلى ذلك

 
 (ساعات معتمدة 6)        المخاطر واألمن الغذائي-إدارة األراضي الجافة( 6772062)

كمللللا يعملللل  ةلللللى اإلفللللادة مللللن تكاملللل  . يقللللدا المسللللاق منهجيللللات متكاملللللة وشللللاملة لفهللللا بيئللللات األراضللللي الجافللللة
فها الطلبة لئنظمة البيئية من خال  تطبيق المعارا العلميةل في  التخصصات والحقو  العلمية المختلفة لتحسين

وبسبب تلداخ  التخصصلات فلي المسلاق وطبيعلة العمليلةل فان لع يجلذب طلبلة ملن العللوا . اإلدارة ووضع السياسات
( 3)تطور األراضي الجافةل ( 2)أنظمة مصادر األراضي الجافةل ( 1: )ويتضمن المساق. الطبيعية وا،جتماةية

( 7)نملللاذج اإلدارةل ( 6)ةللللا ا،قتصلللاد واألراضلللي الجافلللةل ( 0)البيئلللة واألراضلللي الجافلللةل ( 4)التلللاريخ البيئللليل 
 .تمارين صفية( 9)نماذج تنمويةل ( 8)دراسات حالة من آسيا الوسطى وأفريقيا وأميركا الالتينيةل 

 
 (ساعات معتمدة 6)                  الزراعة والتنمية (6772066) 

صلم ا هللذا المسلاق لبرنللامج ماجسلتير يلتحللق بلع طلبللة ملن تخصصللات مختلفلة تشللم  الزراةلة والعلللوا الطبيعيللة أو 
دارتهلال . ا،جتماةية وا،قتصادية إن  فها المزرةة كنظاا إنتاج يعتمد ةلى التفاة  مع قاةدة المصلادر الطبيعيلة وال

لبيئلة الزراةيلة وأنظملة زراةلة المحاصلي ل وتطبيلق ا( 1: )ويتمي ز بوجود تفلاةالت داخليلة ضلمن النظلاا وملن ذللك
المبادئ البيئية في تحلي  النظاا الزراةي باإلضلافة إللى أنظملة زراةلة المحاصلي  فلي المنلاطق شلبع الجافلة وشلبع 

ومصلادر األةللالا . أنظملة تربيلة الماشلية بملا فللي ذللك الزراةلة المختلطلة واألنظملة البدويلة( 2. )الرطبلة والرطبلة
المللوارد الوراثيللةل للغللذاو ( 3. )ك جللودة األةللالا واسللتخدامها والعالقللة بللين زراةللة المحاصللي  والماشلليةبمللا فللي ذللل

والزراةةل التحل  الوراثيل المحافظة ةلى الموارد الوراثية داخ  بيئتها الطبيعية وخارجهال استخداا الموارد الوراثيةل 
الزراةلللللة ( 4. )راثيلللللة وحقلللللوق الملكيلللللة الفكريلللللة وسياسلللللتهاالمعاهلللللدات وا،تفاقيلللللات الدوليلللللة حلللللو  إدارة الملللللوارد الو 

المسللتدامةل واإلدارة المتكاملللة لخصللوبة التربللةل واإلدارة المتكاملللة لمكافحللة الحشللراتل واإلدارة المتكاملللة للمصللادر 
 .للزراةة المستدامة والمكثفة

 
 (معتمدة ساعات 6)         القوانين والسياسات: إدارة الموارد الوراثية (6772063)

كمللللا يسللللتعرل . يتنللللاو  المسللللاق أصلللل  المللللوارد الوراثيللللة فللللي الزراةللللة ةبللللر التللللاريخ وانتشللللارها وتبادلهللللا وملكيتهللللا
الحصلو  ةللى الملوارد : آليلة ةمل  النظلاا. التشريعات والقوانين الوطنية والدولية إلدارة الموارد الوراثية والتحكا بهلا

 .وتبادلها وتقاسا العوائد
 
 



 

 

 
 
 (ساعات معتمدة 6)       قضايا معاصرة في الصحة العامة العالمية( 6772063)

تطلور : أما الموضوةات الرئيسلة فهلي. يشتم  المساق ةلى مقدمة حو  موضوع الصحة العامة من منظور دولي
ويهلدا لججابلة ةلن السلؤا  المتعللق بكيفيلة قيلاس الصلحة وكيفيلة . الصحة العامةل وتعريفهال ونماذجها ونظرياتها

تحديلللد مخرجاتهلللا ةللللى الصلللعيد العلللالميل باإلضلللافة إللللى وصلللا التحلللديات الرئيسلللة التلللي تواجلللع تحسلللين الحاللللة 
 .الصحية ةلى النطاق العالمي

 
 
 (ساعات معتمدة 6)            السياسة الصحية (6772063)

اسلللتخدامها فلللي  يقلللدا المسلللاق معلوملللات حلللو  النظريلللات والمفلللاهيا الرئيسلللة فلللي مجلللا  السياسلللة الصلللحيةل وكيفيلللة
 .السياقات ا،جتماةية والسياسية مع التركيز بشك  خاص ةلى البلدان متدنية ومتوسطة الدخ 

كما يوفر المساق فهمات معمقات ومعلومات واسعة حو  القيا التي تقوا ةليها السياسات الصحيةل ملع التركيلز بشلك  
كما يتناو  طرق تنفيلذ السياسلات الصلحية . رفاهخاص ةلى حقوق اإلنسان والقضايا األخرى المتصلة بسياسات ال
 .ويقدا تقييمات لمفهوا السياسة الصحية القائمة ةلى الشواهد والوقائع

ويسللتعرل المسللاقات الشخصلليات الرئيسللة فللي مجللا  السياسللة الصللحية ةلللى الصللعيد الللدولي وينللاق  القلليا التللي 
إلى جنلب ملع تملارين ةمليلة وملن خلال  العمل  فلي ويتا ةرل الجوانب النظرية في المساق جنبات . وج هت ةملها

 .مجموةات تركز ةلى المسائ  العملية المتصلة بصياظة وتنفيذ السياسات الصحية
 
 

( ساعات معتمدة 6)         أساليب البحث في الصحة العامة (6772060) 
ويقلدا . مجلا  الصلحة العاملة يقدا المساق مسحات لئسلاليب والمفلاهيا المسلتخدمة فلي البحلوث الكميلة والنوةيلة فلي

ويتنلاو  . شرحات لتصميا وطلرق البحلث فلي المجلا  الوبلائيل ويركلز ةللى دور اإلحصلاو الحيلوي والتملارين العمليلة
صلياظة )كملا يتنلاو  تصلميا البحلث النلوةي . بالتحلي  والمناقشة مقلا،ت ةلميلة اسلتخدمت فيهلا األسلاليب الوبائيلة

ويقلدا وصلفات لخطلوات وأسلاليب التحليل  النلوةي ملع . طرق جملع البيانلات النوةيلةو ( المشكلةل مبادئ ا،ختيارلإلخ
ويوفر المساق فرصات لجشراا العملي ةلى إجراو المقابالت . التركيز ةلى النظريات ذات الصلة وتحلي  المحتوى

 .ومجموةات النقا  المرك ز في مجا  جمع البيانات النوةية وترميزها
 
 
 (ساعات معتمدة 6)            لعامةالسياسة ا( 6772026)

يقلللدا المسلللاق تحليللل  معملللق لصلللياظة وتكلللوين السياسلللات العاملللةل وترتيلللب األولويلللات الوطنيلللةل وتللل ثير التفلللاةالت 
وبشك  خاص ينلاق  المسلاق الملداخ  النظريلة والمنهجيلة . المحلية واإلقليمية ةلى تشكي  السياسات العامة للدو 

 .ة العامة من حيث وضعهال تنفيذها وتقييمهاالمتعددة في دراسة السياس
 
 
 



 

 

 
 
 (ساعات معتمدة 6)        المجتمع المدني، الحركات الجتماعية والعملية التنموية( 6772023)

شهدت المنطقة ةلى مدى العقدين الماضيين تقدمات ملحوظا في دور المجتمع المدني والحركات ا،جتماةية بالرظا 
وبلالرظا ملن تفلاوت طبيعلة ومسلتوى نشلاط . التلي واجهتهلا فلي األسلاس ملن جانلب الدوللةمن الصلعوبات والعقبلات 

وطمللوح هللذه المؤسسللات بللين بلللد ةربللي وأخللرل فقللد أثبتللت التطللورات السياسللية األخيللرة فللي المنطقللةل وبمللا ، يللدع 
لدراسلة مغلزى  وفلي هلذا السلياقل يسلعى المسلاق. مجا،ت للشلكل فعاليلة هلذه الحركلات  ومؤسسلات المجتملع الملدني

وتللل ثير هلللذه التحلللديات الكبلللرى التلللي تواجلللع المجتمعلللات المدنيلللة والحركلللات ا،جتماةيلللة فلللي الشلللرق األوسلللط ةللللى 
ويتوقللع مللن الطلبللة أن . المسللتويين النظللري والعملللي فللي ضللوو التطللورات اإلقليميللة السياسللية التللي تشللهدها المنطقللة

ويتوقلع . كا  المختلفة للتنمية والحركات ا،جتماةية في المنطقةيتعرفوا ةلى الدور المها للنظريات في تفسير األش
من األساس النظري تهيئة الطلبة وتطوير تفكيرها الناقد وقدرتها ةلى إصدار األحكاا قب  الشروع باجراو دراسات 

ه في منطقلة ومن الناحية التطبيقيةل يتناو  المساق دراسات حالة في األطر المذكورة أةال. دراسات حالة/ تطبيقية
ويستعرل بعل التحديات والنزاةات الحالية فلي المنطقلة العربيلة وبخاصلة تللك المتصللة بغيلاب . الشرق األوسط

 .حقوق اإلنسانل والممارسات الديمقراطيةل والمعيقات ا،جتماةية وا،قتصادية
 
 
 (ساعات معتمدة 6)                  القتصاد السياسي الدولي( 6772061)

هذه المادة تطور ةالقات القوة وواقع السياسات الدولية في كل  مرحللة ملن مراحل  التلاريخ السياسلي اللدولي  تتناو 
بللدوات مللن ةيللد الفراةنللة ومللرورات بالعصللور الوسللطى والحديثللة و، سلليما نظللاا القطبيللة الثنائيللةل انتهللاو با،حتمللا،ت 

ا،قتصادي فتتعرل هذه المادة إلى نظلاا بلرتن وودز  أما في الجانب. تطور النظاا الدولي الراهن أحادي القطبية
ومن ثا دراسة المشكالت التي . وا،تفاقية العامة للتجارة الدولية( إةالن هافانا)وكذا دراسة النظاا التجاري الدولي 

 .تواجع دو  الجنوب وأخيرات تحلي  نسق العالقات ا،قتصادية الدولية
 
 
 (ساعات معتمدة 6                                     (       الثقافات المفاوضات والتواصل بين( 2273062)

يشلرح هلذا المسلاق ةمليلة التفللاول فلي الظلروا المثاليلة والظلروا المعاكسللة ويبلين دور الثقافلة وسلمات وطبيعللة 
فللي إطللار ويرك للز ةلللى التفللاول التجللاري وفللل النزاةللات واتخللاذ القللرارات . اللغللة المللؤثرة فللي الوضللع التفاوضللي

ويشللرح مبللادئ أساسللية فللي التفللاول مثلل  السلللطة والمصلللحة ويوضللم تبللاين الثقافللات فللي فهللا . التعدديللة الثقافيللة
وينللاق  تلل ثير الثقافللة ةلللى افتراضللات المفللاول بشلل ن ظللروا التفللاول وأسلللوبعل ومصللالحع وأولوياتللعل . المبللادئ

تعينلع ةللى اتخلاذ أحكلاا واضلحة وخالقلة وةللى اقتلراح  ويسلم المساق الطالب بلاألدوات التلي. واستراتيجياتع أيضات 
حلو  ظير ةنيفةل وا،ستراتيجيات والحركات المحددة إلدارة الحوارات الشفوية من أمثا  إللزاا المحلاورين بموضلوع 
الحوار واستبطان ا،تجاهات وطرق أخذ الدور في الكالا وطرق إةطائع لآلخرين وتحقيق التعاون بين المتحاورين 

 . ق التغلب ةلى التباينات الثقافيةوطر 
 
 
 ( ساعات معتمدة 6)           الجندرية والتواصل (2273063)



 

 

ويستكشللا ا،ختالفللات فللي تواصلل  الللذكور واإلنللاث فللي . يللدرس هللذا المسللاق دور الجنللدر فللي ةمليللات التواصلل 
بللين الجنللدر والتواصلل  والثقافللةل ويللدرس المسللاق العالقللة . السللر والعلللن وأثللر هللذه ا،ختالفللات ةلللى ك نللع التواصلل 

والمنلللاهج النظريلللة للجندريلللةل والتواصللل  اللغلللوي الجنلللدريل والتواصللل  ظيلللر اللغلللوي الجنلللدريل والتواصللل  المؤسسلللي 
الجنللدريل ووسللائ  اإلةللالا والجندريللة وةالقللة السلللطة الجندريللة بللالعنال وتشللتم  مناقشللات المسللاق ةلللى األدوار 

بلللين الجنللللدر والتواصللل  فللللي المجتمعلللات العربيللللةل وتللل ثير التواصلللل  الجنلللدري ةلللللى الجندريلللةل والعالقلللة التفاةليللللة 
 .العالقات المهنية  والشخصيةل ودور التواص  الجندري في الثقافة وفي وسائ  األةالا

 
 
 (ساعات معتمدة 6)          التواصل المؤسسي والتجاري(  2273063)

المنللاهج الكالسلليكية للتواصلل  : الواحللدةل فينللاق  مواضلليع مثلل يهللتا هللذا المسللاق بعمليللة التواصلل  داخلل  المؤسسللة 
العالقات اإلنسانية والملوارد البشلريةل واألسلاليب الثقافيلة والناقلدةل وةمليلات : المؤسسي والتجاريل ومناهج التواص 

دارة الصللللراةاتل وةالقلللة التغييلللر المؤسسلللي بالقيلللادةل وا: التواصللل  لتنللللوع التللل لا ا،جتملللاةي وصلللناةة القلللرارل وال
 .المؤسسيل والعمليات التكنولوجيةل وتغيير المشهد المؤسسي

 
 
 ( ساعات معتمدة 6)            التواصل الصحي(  2273061) 

فالتواصلل  الصللحي يسللتفيد أساسللات مللن ا،تصللا  . يركللز هللذا المسللاق هللو ةلللى دور التواصلل  فللي الصللحة العامللة
لهللذا فللان مسللاق . ا،نتروبولوجيللا وةلللا ا،جتمللاع وةلللا اللغللةالجمللاهيري والتسللويق ا،جتمللاةي والتربيللة الصللحية و 

التواصللل  الصلللحي يلخلللص ا،تجاهلللات الحديثلللة فلللي هلللذه المجلللا،ت وينلللاق  القضلللايا الهاملللة والتحلللديات المتعلقلللة 
نظريلللات التواصللل  الصلللحي : فتشلللم  المواضللليع التلللي يتناولهلللا. بالتواصللل  الصلللحي ملللن منظلللور التعدديلللة الثقافيلللة

ياهل والتللل ثيرات الثقافيللللة والجندريلللة وا،ثنيللللة والدينيللللة والجغرافيلللة ةلللللى مفهلللوا الصللللحة والمللللرلل المعاصلللرة وقضللللا
ومنهجيات التواص  الصحي بما في ذلك التواص  الشخصي والعالقلات العاملة والتل ثير ةللى الجملاهير وتحلريكها 

حية فلي سلياق التعدديلة الثقافيلةل كما يتناو  المساق تغير الحاجات الص. والتواص  الطبي وةالقات الكادر الطبي
واألطللر النظريللة للتواصلل  مللع السللكان متنللوةي الثقافللاتل وحللا،ت ةمليللة للتواصلل  الصللحي بللين السللكان متنللوةي 

 .الثقافات
 

 

 

 

 


