
1 
 

مواصفات المقرر الدراسي 
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 م. سعد فرج حمادي:الكادر التدريسي  -3

ثالثًا : البيانات المهنية 
 

 األهداف العامة للمقرر: -1

. تعريفالطالبباإلدارةاإلستراتيجيةالتيتعتبراألساسللتخطيطاالستراتيجي

حيثيتناولكالمنع.ظمةوُيعرفالمقررالطالبباألصواللعلميةوالعمليةإلعداداستراتيجياتوسياساتاإلدارةالعلياوكيفيةتأثيرهافيحركةالمن

.  وابعاد وادوات التحليل األستراتيجي والتطبيق والمراقبةمليةإعداداستراتيجياتمنظماتاألعمالوالبدائالالستراتيجيةالمتاحةلها

 . وُيمكنالطالبمنالتحكمفيمنهجيةالتفكيراالستراتيجيوتطبيقهفيالواقع

 

/ 
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النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر:   -2

 بأنتهاءهذا المقرر بنجاح سوف يكون الطالب قادر على أن :
 :أ. المعرفة والفهم

. التعرفعلىمفاهيماستراتيجياتاالعمال.1أ-
. ادراكالمتغيراتاألساسيةلبناءاألفضلياتالتنافسيةوعواماللنجاح.2 أ-

. التعرفعلىاداواتالرقابةاالستراتيجيةواستخدامها.3أ-
. تحديدالبدائالالستراتيجيةوالمفاضلةبينها.4أ-

 

ب- المهارات الذهنية 
يحدد أساليب ضمان الجودة الشاملة على مستوى المؤسسة 1 ب-

 .  يحلل أسباب االنحرافات عن حدود الجودة الشاملة ويضع الحلول لها2                    ب-
  يتوقع رؤية خاصة له لمستقبل العمل  في ظل التطور االقتصادي العالمي.3                    ب-

 

ج- المهارات المهنية والعلمية 
. التخطيط األستراتيجيالتطبيق السليم لمتطلبات 1- ج

 ما تم تخطيطه من قبل المنظمة وما تم تنفيذه.  ألغراض قياس الرقابةيطبق بعض أدوات  2ج_
اتخاذ القرارات في ظل ظروف غامضة ومعقدة ومتداخلة.  3ج-

  استخدام أدوات التحليل األستراتيجي4                     ج-
 

 :            د- المهارات العامة والمنقولة
.  المنظمةيشارك بالرأي المسموع في المناقشات داخل 1  د-

  التواصل مع اآلخرين على المستوى الشخصي والتنظيمي.2د-
 اكتساب مهارات العمل ضمن فريق. 3د-
يستخدم شبكة االنترنت في البحث عن المصادر.  4د-

 )محتوياتالمقرروتوزيعهعلىأسابيعالفصاللدراسي(-المحتوى3     

دروس  محاضرة عدد الساعات المواضيع 
أكاديمية / عملية / أرشاد 

اكاديمية  2 3   اإلدارة األستراتيجيةالمفهوم ، واألهميةوالتحديات 
اكاديمية  2 3 المديرون األستراتيجيون

اكاديمية  2 3   التفكير األستراتيجي
اكاديمية  2 3 صناعة القرارات األستراتيجية
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اكاديمية  2 3 الرؤية الستراتيجية وصياغة رسالة المنظمة
اكاديمية  2 3 تحليل البيئة الخارجية
اكاديمية  2 3 تحليل البيئة الداخلية

 / تطبيقياكاديمية 2 3 تحليل الموقف األستراتيجي
اكاديمية  2 3 استراتيجيات األعمال وهيكل الصناعة 

اكاديمية  2 3 األستراتيجية التنافسية
اكاديمية  2 3 تحديد البدائل األستراتيجية

 / تطبيقياكاديمية 2 3 صياغة األستراتيجيات الوظيفية
اكاديمية  2 3 األختيار االستراتيجي وتنفيذه

اكاديمية  2 3 التنفيذ والهيكل التنظيمي 
 / تطبيقياكاديمية 2 3 الرقابة األستراتيجية
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. الحوار والمناقشات. 4-2
. الواجبات. 4-3
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 .المناقشات الشفهية بالمحاضرة                   لتقييم درجة استيعاب الموضوع. 5-1
. القدرة على التفاعل مع الحاالت المعروضةتقارير عنهالتقييم عرض حاالت ومفاهيم وطلب دراستهاوإعداد. 5-2

.  لهاألختبارات واألمتحان الشامل                     لتقييم مدى استيعاب المقرر ككل ودرجة الفهم .5-3
 

 

جدول التقييم الزمني  -أ
 . صباحاً ( قاعة المحاضرات )9)  في الساعة ابع- موعد األختبار األول ( األسبوع الس1
 . صباحاً  ( قاعة المحاضرات )9- موعد األختبار الثاني ( األسبوع الحادي عشر) في الساعة 2

  النسبة المئوية لكل تقييمب-
 

 % 10األختبار األول                                       

 % 15األختبار الثاني                                       

 % 10إعمال الفصل الدراسي  
األمتحان العملي                                       %    
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%                                                            5أنواع التقييم األخرى                         
 % 60الشاملامتحان الفصل الدراسي 

% 100المجموع                   

- قائمة المراجع  6

مذكرات (اوراق ، ملزمة) المقرر  . 6-1
                 اوراق محاضرات المقرر
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