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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات معتمدة 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

 المستوى السادس  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

MGT 121 

  وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 45 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم أو  4

    أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - تذكر()ى أخر 4

 45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

. كما واألبعاد، األساسيات، التطور التاريخي، األهميةمن حيث المفهوم،  االستراتيجية اإلدارةيتناول هذا المقرر مقدمة حول 

 االستراتيجيةدراسة كيفية تحديد رسالة المنظمة وأهدافها  خاللمن ذلك ، واالستراتيجية اإلدارةيغطي بشكل مفصل عملية 

، ) ومخاطر: قوة، ضعف، فرص االستراتيجيالتحليل )والتكتيكية، دراسة مفصلة لعالقة المنظمة ببيئتها الداخلية والخارجية 

 وأيضاوكذل على المستوى الوظيفي  األعمالعلى مستوى المنظمة، ووحدات  االستراتيجيةتكوين البدائل  آلليةتغطية شاملة 

 السوق( االختيارالفرص المتاحة في  راالستثماوقدرات المنشأة  إلمكانيات المالئمة االستراتيجيةعلى المستوى العالمي. اختبار 

 .) االستراتيجي

  الهدف الرئيس للمقرر. 2
الرؤية. ، وكذل بناء وتنمية إدراكه بأسس وضوابط ومعايير تحديد االستراتيجيةتعريف الطالب بمفهوم الرؤية والرسالة 

التي  االستراتيجية باإلدارة ونموها. التعريففي نجاح المنظمة واستقرارها  ذلكوصياغة رسالة المنظمة، وأهمية  االستراتيجية

 . االستراتيجي، وفهم أسس التخطيط االستراتيجيللتخطيط  األساستعتبر 
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

1.1 

وتطوير رصيييييدم المعرفي حول مفهوم  خالللدى الطالب من  واإلدراكيةتنمية المهارات المعرفة 

البيئة الخارجية وكذل البيئة الداخلية وعناصيييييرهما ومسيييييتوياتهما وخصيييييائصيييييهما ودورهما في 

 .االستراتيجيةصياغة 

 

1.2   

1.3   

1.4   

1.5   

1.6   

  المهارات 2

2.1 
على مسييتوى المنظمة ووحدات  االسييتراتيجيةكسيياا الطالب القدرة على إعداد وصييياغة البدائل ا

 األعمال

 

2.2   

2.3   

2.4   

2.5   

2.6   

  القيم 3.4

  القدرة علي العمل الجماعي والتعاوني 3.1

3.2   

3.3   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 مقدمة  1

 3 مفهوم وأهمية اإلدارة االستراتيجية  2

 3 طبيعة اإلدارة اإلستراتيجية  3

 3  تحديد رؤيا المنظمة وصياغة رسالتها اإلستراتيجية  4

 3  تحليل البيئة الداخلية للمنظمة  5

 3 ظمة تحليل البيئة الخارجة للمن 6

 3 تحديد الموقف االستراتيجي  7

 3 تحديد األهداف االستراتيجية  8

 3  تحليل االستراتيجية واالختيار  9

 3  االستراتيجيات البديلة  10

 3 تنفيذ اإلستراتيجية: )التنظيم لغرض التنفيذ(  11

 3 تنفيذ اإلستراتيجية: )توفير األفرا والتوجيه( 12

 3 رقابة إستراتيجية المنظمة وتقويمها  13

 3 اإلستراتيجية في منشآت األعمال دراسة اإلدارة  14

 3 تطبيقات ودراسة ميدانية  

 45 المجموع
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 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 

لدى الطالب من  واإلدراكيةتنمية المهارات المعرفة 

وتطوير رصيدم المعرفي حول مفهوم البيئة  خالل

الخارجية وكذل البيئة الداخلية وعناصرهما 

ومستوياتهما وخصائصهما ودورهما في صياغة 

 االستراتيجية
  1.2 اختبارات  محاضرات 

1.3  

1.4    

1.5  

1.6  

 المهارات 2.0

2.1 

إكساا الطالب القدرة على إعداد وصياغة البدائل 

على مستوى المنظمة ووحدات  االستراتيجية

 األعمال

  محاضرات 
 

 اختبار 

2.2  

2.3  

2.4  

2.5  

2.6  

 القيم 3.0

3.1    

3.2 
 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 خالل الفصل  أعمال فصلية  1

 %20 السادس  اختبار فصلي أول  2

 %20 األسبوع العشر  اختبار فصلي ثاني  3

4 
األسبوع  االختبار النهائي

 الخامس عشر 

40% 

5    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 . والواجبات والبحوثالتكليفات علي الطالب أثناء اشراف أستاذ المقرر  ▪
 )ساعتان أسبوعيا( من قبل أستاذ المقرر. الساعات المكتبية المخصصة ▪

       البالك بورد.مع الطالب عبر المقرر  تواصل أستاذ ▪
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
 .اليازوريد. زكريا مطل الدوري دار  .دراسييييية وحاالتمفاهيم وعمليات  االسييييتراتيجية اإلدارة

 م2013

 المساندةالمراجع 
دار وائل  .فهيم غربيةعبد الفتاح المغربي، رمضان  .المتوازن األداءبقياس  االستراتيجيالتخطيط 

 م2001 .للنشر

  اإللكترونيةالمصادر 

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 دراسية  ةقاع إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 سبورة ذكية 

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

  استبانة تقويم مقرر  الطالا فاعلية التدريس 

 استبانة خبرة الطالب  الطالا الدراسي فعالية المقرر

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالا، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشرمباشر وغير )يم قيالت طرق

 . اعتماد التوصيف ح
 مجلس القسم  جهة االعتماد

 8 رقم الجلسة

 هـ 1443-4-5 تاريخ الجلسة

 


