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   عضو هيئة التدريس   

 لكترونيالبريد اإل الساعات المكتبية موقعهو رقم المكتب األكاديمية الرتبة االسم

     

 

 :وصف المادة

الداخلية والخارجية للمنظة ،  تتناول المادة التعريف باهمية االدارة االستراتيجية ، وكيفية وضع الرؤيا االستراتيجية ورسالة المنظمة ، وكيفية اجراء تحليل البيئة

 داء االستراتيجي للمنظمة  والخيارات االستراتيجية ، وتطبيق عمليات التنفيذ االستراتيجي ومن ثم تقييم اال

 

 ةأهداف الماد

 -  تعريف الطالب بأهمية االدارة االستراتيجية بالنسبة للمنظمات في ظل متغيرات بيئة العمل الجديدة 

   تمكين الطالب من تحديد ووضع الرؤيا االستراتيجية ورسالة المنظمة 

 اخلية لمعرفة نقاط القوة والضعف وكذلك كيفية عرفة الفرص والتهديدات وتحليل البيئة الدان يكون الطالب قادرا على تحليل البيئة الخارجية للمنظمة لم

 استخدامه الدوات التحليل االستراتيجي المختلفة  

   ان يكون الطالب قادرا على تطبيق عمليات التنفيذ االستراتيجي 

 ن االدوات  ان يكون الطالب قادرا على تقييم االداء االستراتيجي بأستخدام مجموعة م 

  ان يكون الطالب قادرا على  التمييز بين االدارة االستراتيجية في منظمات االعمال التي تهدف الى الربح وتلك التي التهدف الى الربح  

 

     الخدراسات حالة محاضرات، مناقشات،  أساليب تدريس المادة:

 

  Learning outcomesنتائج التعلم 

 

  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم    .1

 اثراء قدرات الطالب المعرفية من حيث المعرفة والمهارات االساسية ، بحيث يكون الطالب قادرا على التعبير عن  -

 المفاهيم االساسية  

   Cognitive skillsمهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار   .2

 الربط بين الحقائق والمعلومات النظرية التي درسهااكساب الطالب مهارات القدرة على االستنتاج والتحليل و-

 والجانب التطبيقي للمساق .

 

 ( Communication skillsمهارات االتصال والتواصل األكاديمي )مع المصادر واألشخاص  .3

 ان يكون الطالب قادرا على الوصول الى المعلومة المطلوبة والحصول عليها من بطون الكتب والمراجع المختلفة-

 وكذلك من االشخاص 

 

 

 



 مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة  4

Practical   and/ or professional skills (Transferable Skills) 

 ان يكون الطالب قادرا على استخدام وتطبيق ما حصل عليه من مفاهيم ومهارات فنية على ارض الواقع . وان

 الحاالت الدراسية المختلفة . يكون قادرا على دراسة وتحليل

 أدوات التقييــــم:

 تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/أو مشاريع 

 امتحانات قصيرة 

 واجبات 

 تقديم شفوي لألبحاث والتقارير 

 امتحانات فصلية ونهائية 

 

 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 20                       االمتحان األول

 20                       االمتحان الثاني

 40                     االمتحان النهائي 

 20                    التقارير و/أو األبحاث / الواجبات / االمتحانات القصيرة  

  100                   المجموع

 

 

 األمانة العلمية والتوثيق

  أسلوب التوثيق 

  إسناد الحقوق الفكرية ألصحابها 

  االبتعاد عن السطو األكاديميPlagiarism  

 

 توزيع المادة على الفصل الدراسي
 

 

 األسبــــــــوع
المادة األساسية والمساندة المطلوب 

 تغطيتها
 الوظائف والتقارير ومواعيد تقديمها

  مفاهيم واساسيات االدارة االستراتيجية    - 

 
 رؤيا االستراتيجيةتحديد ال   -

 صياغة رسالة المنظمة  -
 

  تحديد االهداف االستراتيجية للمنظمة - 

 
 تحليل البيئة  -عمليات االدارة االستراتيجية  -

 الخارجية   
 

 
 تحليل البيئة –عمليات االدارة االستراتيجية  -

 الداخلية  
 

  التحليل االستراتيجي  وادواته االساسية - 

  ات االستراتيجيةالخيار  - 

  عمليات التنفيذ االستراتيجي  - 

  تكملة عمليات التنفيذ االستراتيجي  - 

 
 االستراتيجية وتقويم االداء  بهاالرق -

 االستراتيجي  
 

 
 أدوات تحليله –الموقف االستراتيجي   -

 واساليب قياسه   
 

 

 عمليات االدارة االستراتيجية  في  -

 التهدف الى تحقيقالمنظمات  التي    

 الربح    

 



 

 

 عمليات االدارة االستراتيجية في   -

 منظمات االعمال الدولية     

 

 

 

 حاالت دراسية عالمية وعربية  -

 مناقشة التقارير  -

- 

 تقديم التقارير

 

 مراجعة المادة -

 امتحان تجريبي )اختياري( - 

 

 

 

 االمتحان النهائي -

 

 

 

 

 ل ساعة تدريسك ى عاتق الطالب: ما ال يقل عن ساعتين مقابلحجم العمل الملقى عل
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