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 التخصص الفر  السياسة والتخطيط والتنمية
 

جب ع الطالب استكمال جميع املقررات  ة ذا التخصص الفر فقط للطلبة من تخصصات أخرى، و املطلو
سبة   24التخصص:   ساعة مك  

 
 للتخصص املتطلبات اإلجبارة قائمة ب : اء يجب ع الطالب الفر عادل  15ا سبة بما   مقرر  5ساعة مك

 درا
  

 
No. Course Id. 

 الرمز والرقم
Course Title 

 اسم املقرر 
Course Prerequisites 

 متطلب سابق
Nb. Of Credit Hours 

سبة   ساعة مك
Offering Semester(s) 

  فصل الطرح
1 POPL 100 مقدمة  السياسة العامة والتحليل 

Introduction to Public Policy and 
Analysis 

None 3 خرف 

2 POPL 200 التطور األخال للسياسة العامة 
Ethical Development of public 

policy 

None 3 خرف 

3 POPL 300  املبادئ واألدوات لصنع القرارات
ة القائمة ع األدلةيالسياس  

Principles and tools for evidence-
Based policy decision making 

None 3 خرف 

4 POPL 400 ر السياسات  القيادة العامة وتطو
Public leadership and policy 

development 

None 3 خرف 

5 SOCI 120 مدخل إ علم االجتماع 
Introduction to Sociology 

None 3  خرف /  ريع 

موع / ا Total 15 
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 ة  قائمة باملتطلبات اء : االختيار عادل  9يجب ع الطالب إ سبة بما   مقررات دراسية 3ساعة مك

 
No. Course Id. 

 الرمز والرقم
Course Title 

 اسم املقرر 
Course Prerequisites 

 متطلب سابق
Nb. Of Credit Hours 

سبة   ساعة مك
Offering Semester(s) 

  فصل الطرح

1 POPL 221 قضايا الطاقة الدولية 
International Energy issues 

None 3 ريع 

2 POPL 230 غ املناخ  تحليل سياسات 
Climate change policy analysis 

None 3 ريع 

3 POPL 232 الطاقة واالقتصاد البي 
Energy and Environmental 

Economics 

None 3 ريع 

4 POPL 241 تمعية ر وتحليل السياسات ا  تطو
Community-Based Policy 
development and analysis 

None 3 خرف 

5 POPL 245  مقدمة  نظرة وممارسة التخطيط
ي  العمرا

Introduction to the theory and 
practice of urban planning 

None 3 ريع 

6 POPL 321 : العلوم والتكنولوجيا  الطاقة
شري   واالستخدام ال

Energy : Science, Technology and 
Human usage 

None 3 خرف 

7 POPL 340  يئات السلوك التنظي واإلدارة  
دمة العامة  ا

Organizational behavior and 
management in public service 

agencies 

None 3 خرف 

8 POPL 450  ي واإلقلياالقتصاد العمرا  
Urban and Regional Economics 

None 3 خرف 

 


