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المستوى والفصل الدراسي:
المتطلبات السابقة لدراسة المقرر(إن وجدت):
المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر(إن وجدت):
البرنامج/التي يتم فيها تدريس المقرر:
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نظام الدراسة:
أسلوب الدراسة في البرنامج:
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تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:
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الرابع  -الفصل االول
مبادئ ادارة االعمال
برنامج ادارة االعمال
اللغة العربية
فصلي
انتظام  ،دراسة عن بعد
الحرم الجامعي
أ – محمد عبدالله محمد الجوري

ثانيا :وصف المقرر:
تهدددا المددادة إلددف تعريددف الطالددب بالمفدداليم اةساسددية ل د دارة العامددة وإدارة المؤسس ا ا الوموم ااي و إلااي اادارة ال مااي
الس س ي واالقتص د ي واالجتم ع اي والددور الهدام الدتي تلعبده اإلدارة العامدة فدي حيداة المجتمعدات اإلدارة وتعريدف الطالدب
بالوظائف االساسية لالدارة العامة وربطها باإلدارة الحكومية اليمنية وكتا شرح لنظام السلطة المحلية في اليمن
ثالثا :مخرجات التعلم:
يتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح ان يكون قادرا علف ان:
اوال  :المعرفة والفهم A
سيكون الطالب بعد استيفائه لمتطلبات المقرر الدراسي قادرا علف ان:
-2
-1
-3
-4
-5

 aتعريف الطالب بمفاليم ومبادئ اإلدارة العامة  ،وبيئة اإلدارة العامة.
aإكساب الطالب المعرفة والفهم لوظائف اإلدارة العامة وتطبيقاتها في اإلدارة الحكومية اليمنية
aالم رفي والفهم ادارة الموارد ال شر ي والم ل ي ال مي في األجهزة الوموم ي.
aشرح ما الفساد اإلداري وسبل مكافحته
aاستيعاب لنظام السلطة المحلية في اليمن

2

توصيف مقرر:
ثانيا  :المهارات الذهنية B
سيكون الطالب بعد استيفائه لمتطلبات المقرر الدراسي قادرا علف ان:
 b -2يميز بين االدارة العامة وغيرلا من العلوم االخرى
 b -1تفسير لوظائف االدارة العامة ( التخطيط  ،التنظيم  ،التوجيه  ،اتخاذ القرار  ،الرقابة )
 b -3يستنتج اسباب الفساد ووسائل مكافحته في االدارة العامة اليمنية
 b -4يقارن بين نظام السلطة المحلية في اليمن واالنظمة اةخرى ل دارة المحلية
ثالثا  :المهارات العملية المهنية C
سيكون الطالب بعد استيفائه لمتطلبات المقرر الدراسي قادرا علف ان
 C -2يعمل في مجموعات لتنفيت عمل أو تطبيق معين قدرة علف تنفيت العمل الجماعي
 C -1معرفة المشكالت اةساسية التي تواجه االدارة العامة في اليمن وطرق معالجتها
 C -3يتواصل كتابيا وشفاليا لتوضيح مالية وطبيعة ووظائف االدارة العامة في اليمن
رابعا  :المهارات العامة D
سيكون الطالب بعد استيفائه لمتطلبات المقرر الدراسي قادرا علف ان:
 d -2القدرة علف تقديم عروض شفوية باستخدام وسائل العرض المختلفة وكتا تقديم عروض مكتوبة بشكل جيد
d -1جمع المعلومات من مصادر مختلفة واعداد وكتابة التقارير واالبحاث
 d -3ادارة الوقت والقدرة علف التعلم المستمر بصورة ذاتية
 d - 4القدرة علف تحقيق التعاون في ضمن فرق ومجموعات العمل وتنمية روح القيادة وروح العمل في الفريق 4-

رابعا :مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقويم
أوال :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المعارا والفهم) باستراتيجية التدريس والتقويم:
استراتيجية التدريس
مخرجات المقرر  /المعرفة والفهم
 a -2تعريف الطالب بمفاليم ومبادئ اإلدارة العامة  ،وبيئة
المحاضرة
اإلدارة العامة.
المناقشة الجماعية
a -1إكساب الطالب المعرفة والفهم لوظائف اإلدارة العامة
وتطبيقاتها في اإلدارة الحكومية اليمنية
a -3الم رفي والفهم ادارة الموارد ال شر ي والم ل ي ال مي فاي
األجهزة الوموم ي.
a -4شرح ما الفساد اإلداري وسبل مكافحته
a -5استيعاب لنظام السلطة المحلية في اليمن

خامسا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات التلنية) باستراتيجية التدريس والتقويم:
استراتيجية التدريس
مخرجات المقرر /المهارات التلنية
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استراتيجية التقويم
امتحان نصفي
امتحان نهائي

استراتيجية التقويم

توصيف مقرر:
-2
-1
-3
-4

 bيميز بين االدارة العامة وغيرلا من العلوم االخرى
 bتفسير لوظائف االدارة العامة ( التخطيط  ،التنظيم  ،المحاضرة
المناقشة
التوجيه  ،اتخاذ القرار  ،الرقابة )
العصف التلني
 bيستنتج اسباب الفساد ووسائل مكافحته في االدارة
العامة اليمنية
 bيقارن بين نظام السلطة المحلية في اليمن واالنظمة
اةخرى ل دارة المحلية

االمتحانات
المهام
التكليفات

سادسا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات المهنية والعملية) باستراتيجية التدريس والتقويم:
استراتيجية التقويم
استراتيجية التدريس
مخرجات المقرر
االمتحانات
 C -2يعمل في مجموعات لتنفيت عمل أو تطبيق معين قدرة
المهام
المحاضرة
علف تنفيت العمل الجماعي
التكليفات
 C -1معرفة المشكالت اةساسية التي تواجه االدارة العامة المناقشة الجماعية
السمنار
في اليمن وطرق معالجتها
 C -3يتواصل كتابيا وشفاليا لتوضيح مالية وطبيعة
ووظائف االدارة العامة في اليمن

-2
-1
-3
-4

سابعا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات العامة) باستراتيجية التدريس والتقويم:
استراتيجية التقويم
استراتيجية التدريس
مخرجات المقرر /المهارات العامة
االمتحانات
القدرة علف تقديم عروض شفوية باستخدام وسائل العرض
المهام
المحاضرة
المختلفة وكتا تقديم عروض مكتوبة بشكل جيد
التكليفات
المناقشة الجماعية
 dجمع المعلومات من مصادر مختلفة واعداد وكتابة
السمنار
التقارير واالبحاث
 dادارة الوقت والقدرة علف التعلم المستمر بصورة ذاتية
 dالقدرة علف تحقيق التعاون في ضمن فرق ومجموعات
العمل وتنمية روح القيادة وروح العمل في الفريق

ثامنا :موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية (النظرية والعملية) وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع
تحديد الساعات المعتمدة لها.
وحدات /مواضيع محتوى المقرر
أوال :الجانب النظري والعملي
الرقم

وحدات /موضوعات
المقرر

المواضيع التفصيلية
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عدد
اة
ساب
يع

السا
عات
الفعل
ية

رموز
مخرجات
تعلم
المقرر

توصيف مقرر:
االدارة العامة :
الفصل
المفهوم  ،النشاة ،
اةول
التطور
وظائف اإلدارة العامة
الفصل
الثاني
الفصل
الثالث

ادارة الموارد البشرية
في االدارة العامة
ادارة المالية العامة

 -2مفهوم االدارة العامة وطبيعتها
 -1نشاة وتطور االدارة العامة
 -3بيئة االدارة العامة
 -2وظيفة التخطيط
 -1وظيفة التنظيم
 -3وظيفة التوجيه
 -4اتخاذ القرار
 -5الرقابة علف االدارة العامة
 -2خلفية نظرية عن ادارة الموارد البشرية
 -1ادارة شؤون موظفي االدارة العامة في اليمن

1

1

1

 -2ادارة المالية العامة  :خلفية نظرية
 -1ادارة المالية العامة في اليمن

الفصل
الرابع

1

A1,2
B1,2

6

A,3,4
B1
C1
D1

6

3

3

A3
B2,3
C3
A4
B2,3
C2,3
D2,3

امتحان نصف الفصل الدراسي
الفساد االداري
 -2الفساد االداري  :مدخل نظري
 -1الفساد في جهاز االدارة العامة اليمني

الفصل
الخامس
الفصل
السادس

االصالح االداري

 -2مفهوم االصالح االداري
 -1جهود االصالح االداري في اليمن

1

3

1

3

A1,2,3
B1,2
C1,
A4
B3
C2
A4
B3
C3
D4

االدارة المحلية
 -2االطار النظري لنظام االدارة المحلية
 -1نظام االدارة المحلية في اليمن

الفصل
السابع

المراجعة النهائية للمادة
إجمالي اةسابيع والساعات

1

3

1

3

22

33

تاسعا :استراتيجية التدريس:
محاضرات.
تطبيق عملي في المعمل.
واجبات منزلية
مناقشة جماعية
تكاليف جماعية
 .Iالتعيينات والتكليفات:
التكليف/النشاط
الرقم
عمل عروض تقديمية بور
1
بوينت
اعداد بحث مصغر عن اإلدارة
2

مخرجات التعلم
اكساب الطالب المعرفة والمهارات
العملية والعامة
تعلم مهارة اعداد التقارير واةبحاث
5

اةسبوع
7-3
20-4

الدرجة
5
5

توصيف مقرر:
العامة في اليمن
3
4
5
عاشرا :تقويم التعلم:
الرقم

اةسبوع

أنشطة التقويم

نسبة الدرجة
إلف درجة
التقويم النهائي

المخرجات التي يحققها

20

%20

التزام الطالب بالحضور

20

%20

اكتساب بعض المهارات

%10
%60

قياس مدى فهم
واستيعاب الطالب لما تم
دراسته
المعرفة والفهم
والمهارت المكتسبة عن
المقرر

الدرجة

1

الحضور والغياب

2

المشاركات واالنشطة

21-2

امتحان نصفي

الخامس

10

االمتحان النهائي

االخير

60

3

4

21 -2

5
المجموع

200

%200

000الحادي عشر :مصادر التعلم:
(اسم المؤلف ،سنة النشر ،اسم الكتاب ،دار النشر ،بلد النشر).
المراجع الرئيسة ( :ال تزيد عن مرجعين)
د .احمد محمد الماوري  ، 1027 ،االدارة العامة وتطبيقاتها في الجمهورية اليمنية  ،االمين للنشر  ،صنعاء – اليمن
المراجع المساعدة
د ، .ثابت عبد الرحمن إدريس 1002،م ،المدخل الحديث في اإلدارة العامة ،الدار الجامعية للنشر والتوزيع ،مصر
مواد إلكترونية وإنترنت:

(إن وجدت)

الثاني عشر :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.
بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:
.2

الحضور والغياب:
اذا تغيب الطالب  %15من المحاضرات بدون عتر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة
النهائي.

 .1الحضور المتأخر:
يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.
.3

ضوابط االختبارات واالمتحانات:

6

توصيف مقرر:
كما في الالئحة.
 .4التكليفات  /المهام والمشاريع:
يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.
.5

الغش:
يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

 .6االنتحال:
يفصل سنه من الدراسة.
.7

سياسات أخرى:

خطة مقرر
مبادئ

اإلدارة العامة باللغة
اإلنجليزية
7

توصيف مقرر:

 .Iمعلومات عن مدرس المقرر:
االسم

أ -محمد عبدالله محمد الجوري

المكان ورقم الهاتف

 45جولة  ،شارع تعز  ،صنعاء
777106070

البريد اإللكتروني

mohgori@gmail.com

الساعات المكتبية (  /3أسبوعيا)
السبت اةحد االثنين الثالثاء اةربعاء الخميس
√

 .IIمعلومات عامة عن المقرر:
 .2اسم المقرر:
 .1رمز المقرر ورقمه:

اإلدارة العامة

 .3الساعات المعتمدة للمقرر:
.4
.5
.6
.7
.7

نظري
33

المستوى والفصل الدراسي:
المتطلبات السابقة لدراسة المقرر(إن وجدت):
المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر(إن وجدت):
البرنامج /البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر:
لغة تدريس المقرر:

الساعات
عملي
سمنار

تدريب

33
الرابع – الفصل االول
مبادئ دارة االعمال

برنامج ادارة االعمال
اللغة العربية
8

المجموع

توصيف مقرر:
الحرم الجامعي

 .0مكان تدريس المقرر:

 .IIIوصف المقرر الدراسي:
تهدددا المددادة إلددف تعريددف الطالددب بالمفدداليم اةساسددية ل د دارة العامددة وإدارة المؤسس ا ا الوموم ااي و إلااي اادارة ال مااي
الس س ي واالقتص د ي واالجتم ع اي والددور الهدام الدتي تلعبده اإلدارة العامدة فدي حيداة المجتمعدات اإلدارة وتعريدف الطالدب
بالوظائف االساسية لالدارة العامة وربطها باإلدارة الحكومية اليمنية وكتا شرح لنظام السلطة المحلية في اليمن
 .IVمخرجات التعلم المقصودة للمقرر:
اوال  :المعرفة والفهم A
سيكون الطالب بعد استيفائه لمتطلبات المقرر الدراسي قادرا علف ان:
-2
-1
-3
-4
-5

 aتعريف الطالب بمفاليم ومبادئ اإلدارة العامة  ،وبيئة اإلدارة العامة.
aإكساب الطالب المعرفة والفهم لوظائف اإلدارة العامة وتطبيقاتها في اإلدارة الحكومية اليمنية
aالمعرفة والفهم إلدارة الموارد البشرية والمالية العامة في اةجهزة الحكومية.
aشرح ما الفساد اإلداري وسبل مكافحته
aاستيعاب لنظام السلطة المحلية في اليمن

ثانيا  :المهارات التلنية B
سيكون الطالب بعد استيفائه لمتطلبات المقرر الدراسي قادرا علف ان:
 bيميز بين االدارة العامة وغيرلا من العلوم االخرى
-2
 bتفسير لوظائف االدارة العامة ( التخطيط  ،التنظيم  ،التوجيه  ،اتخاذ القرار  ،الرقابة )
-1
 bيستنتج اسباب الفساد ووسائل مكافحته في االدارة العامة اليمنية
-3
 bيقارن بين نظام السلطة المحلية في اليمن واالنظمة اةخرى ل دارة المحلية
-4
ثالثا  :المهارات العملية المهنية C
سيكون الطالب بعد استيفائه لمتطلبات المقرر الدراسي قادرا علف ان
 Cيعمل في مجموعات لتنفيت عمل أو تطبيق معين قدرة علف تنفيت العمل الجماعي
-2
 Cمعرفة المشكالت اةساسية التي تواجه االدارة العامة في اليمن وطرق معالجتها
-1
 Cيتواصل كتابيا وشفاليا لتوضيح مالية وطبيعة ووظائف االدارة العامة في اليمن
-3
رابعا  :المهارات العامة D
سيكون الطالب بعد استيفائه لمتطلبات المقرر الدراسي قادرا علف ان:
 d -2القدرة علف تقديم عروض شفوية باستخدام وسائل العرض المختلفة وكتا تقديم عروض مكتوبة بشكل جيد
dجمع المعلومات من مصادر مختلفة واعداد وكتابة التقارير واالبحاث
-1
 dادارة الوقت والقدرة علف التعلم المستمر بصورة ذاتية
-3
القدرة علف تحقيق التعاون في ضمن فرق ومجموعات العمل وتنمية روح القيادة وروح العمل في الفريق d - 4
-4
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توصيف مقرر:

وحدات /مواضيع محتوى المقرر
أوال :الجانب النظري والعملي
الرقم

وحدات /موضوعات
المقرر

االدارة العامة :
الفصل
المفهوم  ،النشاة ،
اةول
التطور
وظائف اإلدارة العامة
الفصل
الثاني
الفصل
الثالث

ادارة الموارد البشرية
في االدارة العامة
ادارة المالية العامة

الفصل
الرابع

المواضيع التفصيلية
 -2مفهوم االدارة العامة وطبيعتها
 -1نشاة وتطور االدارة العامة
 -3بيئة االدارة العامة
 -2وظيفة التخطيط
 -1وظيفة التنظيم
 -3وظيفة التوجيه
 -4اتخاذ القرار
 -5الرقابة علف االدارة العامة
 -2خلفية نظرية عن ادارة الموارد البشرية
 -1ادارة شؤون موظفي االدارة العامة في اليمن
 -2ادارة المالية العامة  :خلفية نظرية
 -1ادارة المالية العامة في اليمن

عدد
اة
ساب
يع

السا
عات
الفعل
ية

1

6

1

1

1

6

3

3

رموز
مخرجات
تعلم
المقرر
A1,2
B1,2
A,3,4
B1
C1
D1
A3
B2,3
C3
A4
B2,3
C2,3
D2,3

امتحان نصف الفصل الدراسي
الفساد االداري
 -2الفساد االداري  :مدخل نظري
 -1الفساد في جهاز االدارة العامة اليمني

الفصل
الخامس
الفصل
السادس

االصالح االداري

 -2مفهوم االصالح االداري
 -1جهود االصالح االداري في اليمن

1

3

1

3

االدارة المحلية
الفصل
السابع

 -2االطار النظري لنظام االدارة المحلية
 -1نظام االدارة المحلية في اليمن
المراجعة النهائية للمادة
إجمالي اةسابيع والساعات

01

1

3

1

3

22

33

A1,2,3
B1,2
C1,
A4
B3
C2
A4
B3
C3
D4

توصيف مقرر:
الجانب العملي:
كتابة تجارب (مواضيع  /مهام) النشاط العملي
الرقم

عدد اةسابيع

المهام  /التجارب العملية

الساعات الفعلية

1.
2.
3.
4.
5.
إجمالي اةسابيع والساعات

 .Vاستراتيجية التدريس
 .2المحاضرات.
 .1المناقشة الجماعية
 .3واجبات منزلية
 .4تكاليف جماعية
 .5العصف التلني

 .VIالتكليفات  /المهام:
التكليف/النشاط
الرقم
عمل عروض تقديمية بور بوينت
1
اعداد بحث مصغر عن اإلدارة
2
العامة في اليمن
3

اةسبوع
7-3
20-4

الدرجة (إن وجدت)
5
5

 .VIIتقويم التعلم:
الرقم

موضوعات التقويم

موعد التقويم/
اليوم والتاريخ

00

الدرجة

الوزن النسبي
(نسبة الدرجة إلف
درجة التقويم
النهائي)

توصيف مقرر:
.2

الحضور والغياب

.1

المشاركات واالنشطة

21-2

امتحان نصفي

الخامس

10

االمتحان النهائي

االخير

60

21 -3

20

%20

20

%20
%10
%60

المجموع

.VIII
 .1المراجع الرئيسة:
مصادر التعلم:

د .احمد محمد الماوري  ، 1027 ،االدارة العامة وتطبيقاتها في الجمهورية اليمنية  ،االمين للنشر  ،صنعاء – اليمن
المراجع المساعدة:
د .ثابت عبد الرحمن إدريس 1002،م ،المدخل الحديث في اإلدارة العامة ،الدار الجامعية للنشر والتوزيع ،مصر

ذ .مواد إلكترونية وإنترنت:

(إن وجدت)

 .IXالضوابط والسياسات المتبعة في المقرر:
الحضور والغياب:
.2
.1

الحضور المتأخر:

.3

ضوابط االختبارات واالمتحانات:

.4

التكليفات  /المهام والمشاريع:

.5

الغش:

.6

االنتحال:

.7

سياسات أخرى:

02

