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مواصفات مقرر:اإلدارة االستراتيجية
 .Iالمعلومات العامة عن المقرر:
اسم المقرر:
.1
رمز المقرر ورقمه:
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13

الساعات المعتمدة:
المستوى والفصل الدراسي:
المتطلبات السابقة لدراسة المقرر:
المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر:
البرنامج/التي يتم فيها تدريس المقرر:
لغة تدريس المقرر:
نظام الدراسة:
أسلوب الدراسة في البرنامج:
مكان تدريس المقرر:
اسم معد مواصفات المقرر:
تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:

ادارة األنتاج والعمليات
نظري

سمنار

33

6

عملي

تدريب

اإلجمالي
33

الفصل األول المستوى الرابع
مبادئ ادارة االعمال
اإلدارة والتسويق
العربي
نظام الفصل
قاعة المحاضرات بالجامعة
د .سعيد عبد المؤمن انعم

 .IIوصف المقرر:
اإلدارة اإلستراتيجية هي تطور حديث في مجال علم وفن إدارة األعمال  ،وذلك للتعامل الوواعي االسوتراتيجي
مع التطورات الكبير المتسارعة في علم اإلدارة وفي المجال االقتصادي وقطوا االعموال الملتلفوة وبموا يمكون
من مواجهة التحديات الناشئة عن ذلك وكذا االستفادة من التطورات المتسارعة الحاصلة لتعظيم األرباح وتدنية
اللسوووائر  ،وتنطلوووق موضووووعات هوووذا المقووورر مووون نشوووؤ اإلدارة وأهميتهوووا إلوووا نشووو ت االدار اإلسوووتراتيجية
والتحركات اإلستراتيجية  ،والتحليول الكلوي لبيئوة المنظموة إلوا ادوات التحليول االسوتراتيجي  ،توم ادوات البنوا
االستراتيجي وصناعة االستراتيجيات فالتنفيذ االستراتيجي فالرقابة اإلستراتيجية علا اعمال المنظمات
 .IIIمخرجات التعلم:
يظهر المعرفة والفهم بتقافة المجتمع وب سس ومبادئ العلوم اإلدارية الحديتة وتقنياتها
أ1 -
.1
وترابطها وتكاملها في إدارة المنظمات المعاصرة.
يفهم طبيعة الموارد البشرية والمادية والتقنية المتنوعة في المنظمات المعاصرة واهمية
أ2 -
.2
استتمارها وتنميتها والحفاظ عليها.
أ 3 -يفهم المبادئ األساسية واالعتبارات األلالقية لألعمال.
.3
ب 1 -يحلل البيئة المحيطة ويقيم المواقف اإلدارية والتنافسية والمشكالت الفرص والتهديدات.
.4
ب 2 -يرسم اللطط اإلستراتيجية ويحلل حاجات ورغبات أصحاب المصلحة بالمنظمة.
.5
ب 3 -يقدم التصورات العلمية والعملية التي تمكن من التمييز والمنافسة.
.6
ج 1 -يدير الوقت ويعزز السلوك الرشيد في استلدام الموارد المتاحة.
.7
ج 2 -يعمل في بيئة األعمال المحلية واإلقليمية والدولية المتغيرة ويتعامل مع التقافات الملتلفة,
.8
مستلدما مؤشرات تحليل بيانات البحوث والدراسات الملتلفة التي تحتاجها المنظمة.
د 1 -يقيم االدا ويراقب تنفيذ اللطط اإلستراتجية في الوحدات االدارية.
.3
 .11د 2 -يعد تقارير األدا والعرض والتقديم والتواصل مع االلرين والت تير فيهم.
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 .IVمواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقويم
أوال :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المعارف والفهم) باستراتيجية التدريس والتقويم:
استراتيجية التقويم
استراتيجية التدريس
ملرجات المقرر  /المعرفة والفهم
 .1االلتبارات التحريرية.
 .1المحاضرات.
 .1يظهووووور المعرفوووووة والفهوووووم بتقافوووووة
 .2االسئلة الشفوية.
 .2العروض االيضاحية.
المجتموووووع وب سوووووس ومبوووووادئ العلووووووم
 .3تقييم الواجبات الدورية.
 .3الحوار والمناقشة.
اإلداريوووة الحديتوووة وتقنياتهوووا وترابطهوووا
 .4البحوث البسيطة.
 .4العصف الذهني.
وتكاملهوووووووووا فوووووووووي إدارة المنظموووووووووات
المعاصرة.
 .1االلتبارات التحريرية.
 .1المحاضرات.
 .2يفهوووووم طبيعوووووة المووووووارد البشووووورية
 .2االسئلة الشفوية.
 .2العروض االيضاحية.
والماديووووة والتقنيووووة المتنوعووووة فووووي
 .3تقييم الواجبات الدورية.
 .3الحوار والمناقشة.
المنظموووات المعاصووورة واهميوووة
 .4العصف الذهني.
استتمارها وتنميتها والحفاظ عليها.
 .1االلتبارات التحريرية.
 .1المحاضرات.
 .3يفهم المبادئ األساسية
 .2االسئلة الشفوية.
 .2العروض االيضاحية.
واالعتبارات األلالقية لألعمال.
 .3تقييم الواجبات الدورية.
 .3العصف الذهني.
 .4الحوار والمناقشة.

ثانيا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات الذهنية) باستراتيجية التدريس والتقويم:
استراتيجية التقويم
استراتيجية التدريس
ملرجات المقرر /المهارات الذهنية
 -1يحلل البيئة المحيطة ويقيم المواقف  .1الحوار والمناقشة .1 .االلتبارات التحريرية.
اإلداريوووووووة والتنافسوووووووية والمشوووووووكالت  .2العصف الذهني .2 .مستوى التفاعل وجدية النقاش والحوار.
 .3الواجبات الدورية الفردية والجماعية.
 .3التعليم التعاوني.
الفرص والتهديدات.
 .1االلتبارات التحريرية.
 -2يرسم اللطط اإلستراتيجية ويحلل  .1التعليم الذاتي.
 .2العصف الذهني .2 .مستوى التفاعل وجدية النقاش والحوار .
حاجات ورغبات أصحاب المصلحة
 .3الواجبات الدورية الفردية والجماعية.
 .3التعليم التعاوني.
بالمنظمة.
 .1االلتبارات التحريرية.
 .1التعليم الذاتي.
 -3يقدم التصورات العلمية والعملية
 .2العصف الذهني .2 .مستوى التفاعل وجدية النقاش والحوار .
التي تمكن من التمييز والمنافسة.
 .3الواجبات الدورية الفردية والجماعية.
 .3التعليم التعاوني.

ثالثا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات المهنية والعملية) باستراتيجية التدريس والتقويم:
استراتيجية التقويم
استراتيجية التدريس
ملرجات المقرر /المهارات المهنية
والعملية
 .1الحوار والمناقشة .1 .إشراك الطالب في مناقشات جماعية .
 -1يدير الوقت ويعزز السلوك
 .2العصف الذهني - .2 .إعطا الفرصة للطالب لعرض
الرشيد في استلدام الموارد.
 .3التعلم الذاتي
وتقديم مواضيع ملتلفة للمناقشة .
 .4التعليم التعاوني.

3

مواصفات مقرر:اإلدارة االستراتيجية
 -2يعمل في بيئوة األعموال المحليوة
واإلقليميووووة والدوليووووة المتغيوووورة
ويتعامل موع التقافوات الملتلفوة,
مسووتلدما مؤشوورات تحليوول
بيانوات البحووث والدراسوات
الملتلفة التي تحتاجها المنظمة.

.1
.2
.3
.4

الحوار والمناقشة.
العصف الذهني.
التعلم الذاتي
التعليم التعاوني.

 .1االلتبارات التحريرية
 .2إعطا الطالب مشاكل عملية
تمتل حاالت حقيقية
 .3تمتيل االدوار

رابعا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات العامة) باستراتيجية التدريس والتقويم:
استراتيجية التقويم
استراتيجية التدريس
ملرجات المقرر /المهارات العامة
 .1مالحظة األدا .
 .1التعليم التعاوني
 -1يقيم االدا ويراقب تنفيذ اللطط
 .2االلتبارات الشفوية.
 .2الحوار والمناقشة
اإلستراتجية في الوحدات االدارية.
 .3البحوث والتمارين والواجبات
 .1مالحظة األدا .
 .1التعليم التعاوني
 -2يعوووود تقووووارير األدا والعوووورض
 .2االسئلة السريعة.
والتقوووووديم والتواصووووول موووووع االلووووورين  .2الحوار والمناقشة.
 .3مالحظة التفاعل وجدية النقاش
 .3التعليم الذاتي.
والت تير فيهم.
والحوار واالتصال واالنصات.
 .Vتحديد وكتابة مواضيع المقرر الرئيسة والفرعية (النظرية والعملية) وربطها بملرجات التعلم المقصودة
للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.
كتابة وحدات /مواضيع محتوى المقرر
أوال :الجانب النظري
وحدات/
موضوعات
الرقم
المقرر

1

مدلل إلا
اإلدارة
اإلستراتيجية

2

التحليل
االستراتيجي
لعوامل البيئة

المواضيع التفصيلية
أهمية االدارة
اإلدارة بالمفهوم االستراتيجي
تعريف اإلدارة اإلستراتيجية
لصائص اإلدارة اإلستراتيجية
التلطيط االستراتيجي
ظهور اإلدارة اإلستراتيجية
أهمية اإلدارة اإلستراتيجية
تحديات تستدعي التغيير
متطلبات تنفيذ اإلدارة اإلستراتيجية
مراحل اإلدارة اإلستراتيجية
التحركات االستراتيجية
المنظمة
التحليل االستراتيجي علا المستوى الكلي
التحليل االستراتيجي للبيئة

عدد الساعات
األسابيع الفعلية

2

6

4

ملرجا
ت تعلم
المقرر

ا-ا
ا2-
ا3-
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الكلية

3

ادوات التحليل
االستراتيجي

4

أدوات البنا
االستراتيجي

5

بنا
االستراتيجيات

مفهوم البيئة
تحليل اتر عناصر البيئة المحيطة علا المنظمة
استجابة المنظمة للتغيير في عناصر البيئة
معلومات البيئة الداللية واللارجية
التحليل االستراتيجي للبيئة الداللية
التحليل االستراتيجي للبيئة اللارجية
مكونات البيئة اللارجية
نموذج دلفي
التحليل الرباعي (تحليل )SWOT
أسلوب تحليل PEST
التحليل المالي
نموذج تحليل سلسلة القيمة لتحليول األنشوطة الدالليوة
للمنظمة
تحليل قوى المنافسة لمايكل بورتر
تحليل السوق
تحليل المنافسين
نماذج المحفظة
نموذج جماعة بوسطن االستشارية BCG
نموذج إستراتيجية إشارة المرور
نموذج هوفر
تحليل الفجوة
رؤية المنظمة
تصميم رؤية المنظمة
رسالة المنظمة
معايير تصميم الرسالة
المكونات الرئيسية لرسالة المنظمة
الرسالة ودورة حياة المنظمة
األهداف ومؤشرات اإلنجاز
األهداف اإلستراتيجية
األهداف التكتيكية
األهداف التشغيلية
صناعة اإلستراتيجية
توجهات صياغة اإلستراتيجية
انوا االستراتيجيات في منظمات األعمال
استراتيجية المنظمة
استراتيجية هندسة النشاط
استراتيجية المستوى الوظيفي
اللطة اإلستراتيجية للتمويل واإلنفاق
اللطة اإلستراتيجية لألبحاث والتطوير

2

ا-ا
ا2-
ا3-
ب1-

6

2

6

ا–1
ب1-
ب2-
ب3-

2

6

ا3 -
ب2-
ب3-

2

6

5

ا2-
ا3-
ب2-
ب3-
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6

التنفيذ
االستراتيجي

7

الرقابة
اإلستراتيجية

اللطة اإلستراتيجية لإلنتاج
اللطة اإلستراتيجية للموارد البشرية
اللطة اإلستراتيجية للتسويق
اللطة اإلستراتيجية للبيئة
السياسات
صناعة اإلستراتيجية
توجهات صياغة اإلستراتيجية
انوا االستراتيجيات في منظمات األعمال
األسس المطلوبة لنجاح التنفيذ اإلستراتيجي
الفرق بين التنفيذ التقليدي والتنفيذ االستراتيجي
تصميم الهيكل التنظيمي
الترتيب الداللي
أساليب التحكم والسيطرة
القائد االستراتيجي
التقافة التنظيمية
مدونات السلوك
القرارات اإلستراتيجية
األنظمة اإلدارية المساندة لتطبيق اإلستراتيجية
تلصيص الموارد
اعتبارات التنفيذ اإلستراتيجي
اطار ماكينزي لتطبيق اإلستراتيجية
عملية التغيير
فلسفة تقويم االستراتيجيات
تعريف الرقابة اإلستراتيجية
عوامل نجاح الرقابة اإلستراتيجية
مشكالت تقييم اإلستراتيجية
مستويات الرقابة اإلستراتيجية
مجاالت الرقابة
مدالل الرقابة اإلستراتيجية
نظم حديتة للرقابة االستراتيجية
أنوا الرقابة
مراحل الرقابة اإلستراتيجية
تحديد ما يجب قياسه
وضع معايير االدا
المقارنة
التصحيح
إجمالي األسابيع والساعات

ا–1
ب3 -
ج–1
ج–2
د1-

2

6

2

6

ا1-
د2-
د –3

13

33
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تانيا :الجانب العملي:
ال يوجد
الرقم

التجارب العملية

عدد األسابيع

ملرجات التعلم

الساعات الفعلية

إجمالي األسابيع والساعات
 .VIاستراتيجية التدريس:
.1

المحاضرات والعروض االيضاحية.

.2

المناقشة والحوار.

.3

التعليم التعاوني.

.4

العصف الذهني.

.5

التعلم الذاتي.

 .VIIالتعيينات والتكليفات:
التكليف/النشاط
الرقم
 1تقييم منظمة وفقا ألسلوب دلفي
واسلوب سوات.
2

تقييم منظمة وفقا ألسلوب التحليل
المالي ونماذج المحفظة.

3

تصميم رؤية ورسالة واهداف
لمنظمة اعمال.

4

تقييم منظمة وفق نظرية ماكينزي

تقييم منظمة وفق قاعدة ريملت

ملرجات التعلم
أ / 1 -أ2 -
ب / 1 -ب2 -
د / 1 -د 2 -
أ / 1 -أ2 -
ب / 1 -ب2 -
ج / 2 -د1 -
أ / 2 -أ3 -
ب–  /1ب / 2 -ب3 -
ج / 1-ج2 -
د1 -
أ2 -
ب / 1 -ب2 -
ج1-
د / 1 -د2
أ/ 2 -
ب / 1 -ب2 -
ج1-
د / 1 -د2

األسبو
4

الدرجة
2

5

2

3

2

11

2

13

2
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 .VIIIتقويم التعلم:
األسبو

الدرجة

الرقم

أنشطة التقويم

1

الواجبات

6–3
13 – 11

11

2

حضور مشاركة ( المناقشة
والحوار)

نسبة الدرجة
إلا درجة
التقويم النهائي

أ / 1 -أ /2-أ3-
ب/ 1 -ب / 2-ب 3 -
ج / 1 -ج /2 -د1-
أ / 1 -أ / 2 -أ3-
ب / 1 -ب / 2-ب 3 -
ج/1 -ج /2 -د /1-د2-
أ / 1 -أ / 2 -أ3 -
ب / 1 -ب2 -
 /ب / 3ج /1 -ج2 -
أ / 1 -أ / 2 -أ3 -
ب  / 1 -ب  /2 -ب 3 -
ج  /1 -ج 2 -

%11

كل االسابيع

11

%11

3

التبار منتصف الفصل

7

21

%21

4

االلتبار النهائي

14

61

%61

الملرجات التي يحققها

 .IXمصادر التعلم:
المراجع الرئيسي:
 .1د /سعيد عبد المؤمن انعم 6112 ،م  ،اإلدارة اإلستراتيجية فن صناعة الحاضر والمستقبل  ،صنعا  ،اللدمات
الطالبية بالجامعة

المراجع المساعدة
 .1منصور محمد اسماعيل العريقي  ،اإلدارة اإلستراتيجية  ،األمين للنشر والتوزيع  ،صنعا
مواد إلكترونية وإنترنت  :علا موقع الشبكة العنكبوتية

 ،ط6111 ، 6م.

 .Xالضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.
بعد الرجو للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:
 .1سياسة حضور الفعاليات التعليمية:
 .1يجب أن آل تقل نسبة الحضور عن  %75من عدد المحاظرات.
 .2إذا تجاوز غياب الطالب نسبة  %25بحرم من دلول االمتحان في المقرر.
 .3يسمح للغائب الذي تجاوز  %25إذا قدم عذر مقبول لدى إدارة الجامعة أستاذ المقرر.
 .2الحضور المت لر :
 .1يعذر الطالب المت لر لمدة ال تقل عن ربع ساعة.
 .2المت لر اكتر من ربع ساعة ينذر وبعدها إذا ت لر يغيب المحاضرة كاملة.
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مواصفات مقرر:اإلدارة االستراتيجية
 .3ضوابط االمتحان:
 . 1يعتبر الطالب غائب إذا لم يحضر في الوقت المحدد وعليه دلول امتحان الدور التاني.
 .2علا الطالب الحضور في الموعد المحدد لإلمتحان.
 .3ال يسمح للطالب بالدلول إلا اإلمتحان بعد مضي نصف ساعة من الوقت األصلي لإلمتحان.
 .4تسلم التكاليف في موعدها إال إذا قدم المت لر عذر مقنع علا أن ال تكون فترة الت لر كبيرة.
 .4التعيينات والمشاريع:
 . 1تسلم التكاليف في المواعيد المحددة من قبل استاذ المقررتحدد المواعيد بحسب طبيعة التكليف.
 .2التقارير األسيوعبة التي يكلف بها الطالب تسلم في األسبو الذي يليه.
 .3بحث المادة يسلم قبل نهاية الفصل بإسبوعين.
 .5الغش:
 .1محاولة الغش حرمان مادة واحدة.
 .2الشرو في الغش مادتين علا االقل.
 .3عدم االنظباط وإتارة الفوضا أتنا االمتحان مادة واحدة.
 .6االنتحال:
تكون العقوبة حرمان تالتة مواد.
 .7سياسات ألرى:
يمنع استلدام التلفونات أتنا االمتحانات وينبه الطالب إلا هذا األمر مسبقا.
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