
 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

 مواصفات مقرر إدارة عامة
 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 إدارة عامة :المقرراسم   .1

 pol2103 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 المستوى الثانً/ الفصل الدراسً األول المستوى والفصل الدراسً:  .4

 ال ٌوجد :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر )إن وجدت  .5

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت  .6

 بكالورٌوس علوم سٌاسٌة درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي   .7

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 فصلً نظام الدراسة:  .9

 د. عبدالكرٌم الروضً     معد)ي( مواصفات المقرر:  .11

 د. ناصر محمد علً الطوٌل     مراجع مواصفات المقرر:  .11

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر:  .12

 

II. :وصف المقرر 

الخاصة باإلدارة العامة، من حٌث بنشأة اإلدارة العامة،  ساسٌةٌهدف هذا المقرر إلى تزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات األ
فً المؤسسات  اإلدارٌةوالعصر الحدٌث، كما ٌتناول وظائف العملٌة  ٌةاإلسالمومراحل تطورها فً العصر القدٌم والحضارة 

العامة: التخطٌط، التنظٌم، اتخاذ القرار، الرقابة، .. إلخ، وٌتناول أٌضا تأثٌر العوامل )المتغٌرات( البٌئة على األجهزة 
 .اإلدارٌة (والوحدات)

 

III. :مخرجات التعلم 

  أن: من دراسة هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على ناا بعد اإل

a1 .ٌظهر المعرفة والفهم بمفهوم اإلدارة العامة والمفاهٌم القرٌبة منه 

a2 .ٌشرح نشأة وتطور علم اإلدارة العامة وعالقته بالعلوم األخرى 

a3  التخطٌط والتنظٌم القٌادة واتخاذ القرار والتنسٌق واالتصاالت والرقابة(. اإلدارٌةللعملٌة  الرئٌسةٌكتب عن العناصر( 

b1 اإلدارٌة (والوحداتالعوامل البٌئة على األجهزة ) ٌحلل تأثٌر. 

b2 .ٌقارن بٌن بنٌة الجهاز اإلداري فً الٌمن فً فترات مختلفة 

c1  وخطوات تطبٌقها فً مجال العمل اإلداري.  اإلدارٌةٌربط بٌن العملٌات 

c2 .ٌقٌم واقع الجهاز اإلداري فً الجمهورٌة الٌمنٌة وما ٌعنٌه من اختالالت وجوانب قصور 

d1 .ٌكتب تقرٌرا متكامال عن طبٌعة العمل اإلداري ومشاكله والحلول المناسبة للمشاكل التً ٌواجهها فً العمل 

d2 .ٌقود اجتماعا ناجحا لمناقشة أعمال إدارته 

d3 سٌه فً العمل.ئوبطرٌقة علمٌة وسلٌمة مع زمالئه ومر أصلٌتو 
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 موا مة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج: .1

 مخرجات تعلم المقرر مخرجات تعلم البرنامج

 A:المعرفة والفام : 

A1   ٌزمةظهر المعرفة والفهم للمفاهٌم والنظرٌات الأل 
 لبناء معرفة علمٌة فً حقل العلوم السٌاسٌة.

a1  ٌظهر المعرفة والفهم لمفهوم اإلدارة العامة والمفاهٌم

 القرٌبة منه.

A2  لحقل العلوم  الرئٌسةٌشرح األسس العلمٌة للفروع

 .السٌاسٌة

a2  ٌشرح نشأة وتطور علم اإلدارة العامة وعالقته بالعلوم

 األخرى.

A3 
)التخطٌط  اإلدارٌةللعملٌة  الرئٌسةٌكتب عن العناصر  a3  الحدٌثة فً حقول المعرفة السٌاسٌة.ٌ عرف االتجاهات 

والتنظٌم القٌادة واتخاذ القرار والتنسٌق واالتصاالت 

 والرقابة(.

 B:الماارات الذهنٌة : 

B1  ٌوظف المناهج واألدوات العلمٌة لفهم الظواهر

 والمؤسسات السٌاسٌة.

 b1 ( والوحداتٌحلل تأثٌر العوامل البٌئة على األجهزة) 

 .اإلدارٌة

B2 حداثٌفسر العالقات بٌن متغٌرات الظواهر واأل 

 السٌاسٌة مبٌنا العوامل التً تؤثر فٌها.

 b2  ٌقارن بٌن بنٌة الجهاز اإلداري فً الٌمن فً فترات

 مختلفة.

 C:الماارات المانٌة والعملٌة : 

C1  السٌاسٌة واإلدارة  للمشاكلٌقدم مقترحات حلول
 العامة وٌقدم مقترحات للتعامل معها.

c1  وخطوات تطبٌقها فً مجال  اإلدارٌةٌربط بٌن العملٌات

 العمل اإلداري.

C2  ٌطبق نظرٌات ومناهج البحث على قضاٌا السٌاسٌة

 والدولٌة. اإلقلٌمٌةالعربٌة و

c2  ٌقٌم واقع الجهاز اإلداري فً الجمهورٌة الٌمنٌة وما

 ٌعنٌه من اختالالت وجوانب قصور.

 D:الماارات العامة واالنتقالٌة : 

D1  ٌوظف مهارات االتصال السٌاسً فً ترشٌد أداء

 المؤسسات العامة وتوجهات الرأي العام.

d1  ٌكتب تقرٌرا متكامال عن طبٌعة العمل اإلداري ومشاكله

 والحلول المناسبة للمشاكل التً ٌواجهها فً العمل.

D2  ًبرامج العمل السٌاسً والدبلوماسً  إعدادٌشارك ف

 وإدارة الحوار والتفاوض.

d2 .ٌقود اجتماعا ناجحا لمناقشة أعمال إدارته 

D3  بروح الفرٌق الواحد ملتزماً  زمالئهٌعمل مع

 ٌات المهنة.أخالقب

d3 سٌه فً ئوبطرٌقة علمٌة وسلٌمة مع زمالئه ومر أصلٌتو
 العمل.

 

IV. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم 

  أوال: ربط مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفام( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقٌٌم:

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس  مخرجات المقرر / المعرفة والفام

 a1  ٌظهر المعرفة والفهم لمفهوم
 اإلدارة العامة والمفاهٌم القرٌبة منه.

 المحاضرات 

 .الحوار والمناقشة 

 االختبارات التحرٌرٌة 

 االختبارات الشفوٌة 

 .تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة 
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 .تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة 

a2  ٌشرح نشأة وتطور علم اإلدارة
 العامة وعالقته بالعلوم األخرى.

 المحاضرات 

 .الحوار والمناقشة 

 التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل 

 

 االختبارات التحرٌرٌة 

 االختبارات الشفوٌة 

 .تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة 

 .تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة 

a3  للعملٌة  الرئٌسةٌكتب عن العناصر
)التخطٌط والتنظٌم القٌادة  اإلدارٌة

واتخاذ القرار والتنسٌق واالتصاالت 
 والرقابة(.

 المحاضرات 

 .الحوار والمناقشة 

 التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل 

 .التغذٌة الراجعة 

 االختبارات التحرٌرٌة 

 االختبارات الشفوٌة 

 .تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة 

  الطالب فً القاعة.تقٌٌم مشاركة 

 

       ثانٌا: ربط مخرجات تعلم المقرر )الماارات الذهنٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقٌٌم:                                               

 استراتٌجٌة التقوٌم   استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر/ الماارات الذهنٌة 

b1  ٌحلل تأثٌر العوامل البٌئة على
 .اإلدارٌة (والوحداتاألجهزة )

 المحاضرات 

 .الحوار والمناقشة 

 .المهام والتكالٌف العملٌة 

 .التغذٌة الراجعة 

 االختبارات التحرٌرٌة 

 االختبارات الشفوٌة 

 .تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة 

 .تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة 

b2  ًٌقارن بٌن بنٌة الجهاز اإلداري ف
 الٌمن فً فترات مختلفة.

 المحاضرات 

 .الحوار والمناقشة 

 التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل 

 .المهام والتكالٌف العملٌة 

 .التغذٌة الراجعة 

 االختبارات الشفوٌة 

 .تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة 

 .تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة 

 

 مخرجات تعلم المقرر )الماارات المانٌة والعملٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقٌٌم:ثالثا: ربط 

مخرجات المقرر/ الماارات المانٌة 
 والعملٌة

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس

c1  اإلدارٌةٌربط بٌن العملٌات 
وخطوات تطبٌقها فً مجال العمل 

 اإلداري. 

 .الحوار والمناقشة 

  وأوراق ومجموعات العملالتقارٌر 

 .المهام والتكالٌف العملٌة 

 .التغذٌة الراجعة 

 .تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة 

 .تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة 

c2  ًٌقٌم واقع الجهاز اإلداري ف
الجمهورٌة الٌمنٌة وما ٌعنٌه من 
 اختالالت وجوانب قصور.

 .الحوار والمناقشة 

  ومجموعات العملالتقارٌر وأوراق 

 .المهام والتكالٌف العملٌة 

 .التغذٌة الراجعة 

 .تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة 

 .تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة 

 

                                                            رابعا: ربط مخرجات تعلم المقرر )الماارات العامة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقٌٌم:

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر 

d1  ٌكتب تقرٌرا متكامال عن طبٌعة
العمل اإلداري ومشاكله والحلول 

 .الحوار والمناقشة 

  ومجموعات العملالتقارٌر وأوراق 

 .تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة 
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المناسبة للمشاكل التً ٌواجهها فً 
 العمل.

 .المهام والتكالٌف العملٌة 

 .التغذٌة الراجعة 

 .تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة 

d2  ٌقود اجتماعا ناجحا لمناقشة أعمال
 إدارته.

 .الحوار والمناقشة 

 التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل 

 .المهام والتكالٌف العملٌة 

  الراجعة.التغذٌة 

 االختبارات الشفوٌة 

 .تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة 

 .تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة 

d3 بطرٌقة علمٌة وسلٌمة مع  أصلٌتو
 سٌه فً العمل.ئوزمالئه ومر

 .الحوار والمناقشة 

 لتقارٌر وأوراق ومجموعات العملا 

 .المهام والتكالٌف العملٌة 

 .التغذٌة الراجعة 

  الشفوٌةاالختبارات 

 .تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة 

 .تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة 

 

V. مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة  كتابة 

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 المواضٌع التفصٌلٌة وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 
 األسابٌع

الساعات 
 الفعلٌة

 مخرجات تعلم المقرر

1 
مفهوم اإلدارة العامة  

 وخصائصها وطبٌعتها 

 تعرٌف اإلدارة.-
 تعرٌف اإلدارة العامة.-
 سمات اإلدارة العامة-

1 3 
a1a2 b2 d1 

2 
ٌخً لإلدارة رالتطور التا

 العامة

  .عند قدماء المصرٌٌن 

  الوسطى.فً عصر الدولة 

  ًاإلسالمف. 

1 3 

a1 a2 b2 c1 

3 
تطور اإلدارة العامة فً 
 العصر الحدٌث

 .استقاللٌة اإلدارة العامة 

 .حركة اإلدارة العلمٌة 

 ساسٌةحركة العالقات األ. 

1 3 

a2 a3 b1 b2 c1 

4 
عالقة علم اإلدارة بالعلوم 
 االجتماعٌة األخرى.

 .اإلدارة العامة وعلم السٌاسة 

  وإدارة اإلعمال.اإلدارة 

  ًاإلدارة العامة والقانون
 اإلداري.

  اإلدارة العامة وعلم االقتصاد
 والمالٌة.

اإلدارة العامة وعلم النفس 
 االجتماعً.

1 3 

a2 a3 b1 b2 c1 c2 

5 
المدخل البٌئً فً دراسة 

 اإلدارة

  من منطلق اإلدارة مفهوم البٌئة 

  تأثر العوامل )المتغٌرات( البٌئٌة
الخارجٌة على األجهزة 

 .اإلدارٌة)المنظمات( 

  تأثر العوامل )المتغٌرات( البٌئٌة
الداخلٌة على االجهزه 

 .اإلدارٌة)المنظمات( 

1 3 

b1 a1 a2 a3 b1 b2 
c2 d2 
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6 
عناصر العلمٌة اإلدارة فً 
 المؤسسات العامة: التخطٌط، 

:اإلدارٌةتعرٌف عناصر العملٌة  -  

 ٌته أهممفهوم التخطٌط و
 ه.أهدافو

  مراحل التخطٌط وأسس
 التخطٌط. 

 .أنواع )أنماط( التخطٌط 
 معوقات التخطٌط.

1 3 

 a3 b1 b2 a2 c1 c2 
d1 

 التنظٌم اإلداري 7

  .مفهوم التنظٌم وخصائصه 

 .مبادئ التنظٌم 

 .ماهٌة التنظٌم وشروطه ومزاٌاه 
معوقات التفوٌض )الصعوبات 
 (.اإلدارٌةالعملٌة لتفوٌض السلطة 

1 3 

a3 b1 b2 a2 c1 c2 
d1 

 القٌادة واتخاذ القرار 8

 أ( القٌادة:

 أهمٌتهامفهوم القٌادة و. 

 .أنواع )أنماط( القٌادة 

 .صفات القٌادة وخصائصها 

 .االتجاهات الحدٌثة فً القٌادة 

 .معوقات القٌادة 
 :اإلدارٌةب( اتخاذ القرارات 

 .مفهوم القرار فً علم اإلدارة 

  الفرق بٌن اتخاذ القرار
 ووضع القرار.

 اإلدارٌةعملٌة اتخاذ القرارات 
 (ساسٌة)المراحل والخطوات األ

2 6 

a3 b1 b2 a2 c1 c2 
d1 

 التنسٌق واالتصاالت 9

 التنسٌق: ( أ

 مفهوم التنسٌق 

 ه.أهدافالتنسٌق و أهمٌة 

 .عوائق التنسٌق 
 االتصاالت: ( ب

 .مفهوم االتصاالت 

 ها.أهدافاالتصاالت و أهمٌة 
 معوقات )صعوبات( االتصاالت.

2 6 

a3 b1 b2 a2 c1 c2 
d1 

 الرقابة 10

 الرقابة  أهدافو أهمٌة
 ومقوماتها.

 .خطوات وأسالٌب الرقابة 

 .أنواع الرقابة 

1 3 

  a3 b1 b2 a2 c1 
c2 d1 

 6 2  عرض أبحاث الطالب 11
a1 a2 a3 b1 b2 c1 
c2 d1 d2 

  42 14 اإلجمالً
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 استراتٌجٌات التدرٌس:  .1

 

 وصف كٌفٌة استخداماا استراتٌجٌة التدرٌس

 المحاضرة
وشرح المعارف النظرٌة للمقررات لجمع كبٌرر مرن الطرالب فرً القاعرة بطرٌقرة  إٌضاحوفٌها ٌتم 

فرً الوقرت الرذي ٌقروم فرً الطالرب باالسرتماع  أحٌانراً مع استخدام السربورة  األستاذمباشرة من قبل 
 بهدوء ، وقد ٌدون بعض الطالب المالحظات البسٌطة .

 الحوار والمناقشة
أو برٌن  األسرتاذوفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بٌن طرفٌن أو أكثر داخل المحاضرة سواء بٌن الطالب و

 وتوجٌهه. األستاذ إشرافعدد من الطالب أنفسهم تحت 

 الٌف البحثٌةالماام والتك
مفرردات المقررر ومرن ثرم ٌقروم بعرضره  إحردىكامل فً تكلٌف الطالب بإجراء بحث وهً طرٌقة 

 نقاش حول الموضوع فً مجاالت العلوم السٌاسٌة المختلفة. إثارةعلً بقٌة الطالب و

 العصف الذهنً
وفٌها ٌتم التفاعل وتشجٌع الطالب على طرح كل ما لدٌهم من أفكار حول قضٌة ما، أو مشكلة ما 

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم. أثناءتطرح علٌهم جمٌعا 

 مشارٌع فردٌة 
تكلٌررف جمٌررع  ٌررتمٌطلررب مررن كررل طالررب تنفٌررذ دراسررة موضرروع محرردد سررلفاً، وبشرركل منفرررد وقررد 

 الطالب بمشروع واحد، وقد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.

 التعلم الذاتً
إلدارة عملٌة التعلٌم بحٌث ٌندمج المتعلم بمهمرات تعلٌمٌرة  اإلجراءاتوفٌها ٌتم اتباع مجموعة من 

 تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.

 المحاكاة
تتشرابه معطٌاتره مرع الواقرع ٌرتم تروفٌره للمرتعلم مرن موقرف شربٌه وفٌها ٌتم افتعال واقع سٌاسرً مرا 

بمواقررف الحٌرراة السٌاسررٌة الواقعٌررة، حٌررث ٌررتم وضررعه فٌرره لكررً  ٌررتقم  دور وقرررارات وسررلوك 
 الطرف المراد تحلٌل وتوقع سلوكه.

 

VI. والتكلٌفات: األنشطة 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

1 
بحث عن واحد من عناصر اإلدارة العامة  إعداد

 وتطبٌقاته فً الٌمن.
a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 d1 d2 w 1- 10 22 

 a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 d1 d2 w 1- 12 12 حضور المحاضرات 2

 33   اإلجمالً

 

VII. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة األسبوع أنشطة التقٌٌم الرقم
نسبة الدرجة إلى 
درجة التقوٌم 

 الناائً
 المخرجات التً ٌحققاا

w1-12 12 12% الحضور والمشاركة 1  a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 d1 d2 

w4 -w12 22 22% التكالٌف البحثٌة إعداد 2  a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 d1 d2 

w8 10 12% اختبار نصفً 3  a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 d1 

w16 62 62% االختبار الناائً 4  a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 d1 
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%122 100 االجمالً   

 

VIII. تعلم:لمصادر ا 

 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : المراجع الرئٌسة

 م. 1894ج.م.ع  اإلسكندرٌةد.عبدالغنً بسٌونً عبدهللا أصول علم اإلدارة العامة، الدار الجامعٌة  .1
 م.2212الفعالة دار المسٌرة للنشر والتوزٌع عمان األردن  اإلدارٌةد. بالل خلف السكارنه القٌادة  .2

 المراجع المساعدة

 م 1893ج.م.ع  اإلسكندرٌةد. ابراهٌم عبد العزٌز شٌحا اإلدارة الجامعٌة للطباعة والنشر 
 م2223بٌن النظرٌة والتطبٌق دار الثقافة للنشر والتوزٌع عمان األردن  اإلدارٌةد. نواف كنعان اتخاذ القرارات  

 مواد إلكترونٌة وإنترنت:    )إن وجدت(

 

IX. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

1.  

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:

 % من المحاضرات.55ٌلتزم الطالب بحضور  -

الطالب للقسم، وٌحرم الطالب من دخول االمتحان فً حال تجاوز ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضور وغٌاب  -
 % وٌتم إقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغٌاب 

2.  

  الحضور المتأخر:  

ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر ربع ساعة لثالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن  -
   ند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة. ثالث مرات ٌحذر شفوٌاً من أستاذ المقرر، وع

3.  

 ضوابط االمتحان:

 فً حال تأخر الطالب عن االمتحان النصفً لنصف ساعة ٌحق ألستاذ المقرر السماح له بالدخول. -

 فً حال تغٌب الطالب عن حضور االمتحان النصفً ٌحق ألستاذ المقرر أن ٌتخذ ما ٌراه مناسباً لعالج الحالة. -

 ( دقٌقة من بدء االمتحان.22للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار )ال ٌسمح  -

 إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة. -

4.  

 :األبحاثو التكلٌفات / الماام

 مواعٌد تسلٌمها.ٌحدد أستاذ المقرر نوع التكالٌف واألبحاث فً بداٌة الفصل، وٌحدد     -

 ٌبٌن أستاذ المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتسلٌمها. -

 إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكالٌف عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه. -

5.  

  الغش:

 ن الطالب.ئوفً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبق علٌه الئحة ش -

 أو النقل فً التكالٌف واألبحاث ٌحرم من الدرجة المخصصة لذلك. فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش -

6.  
  االنتحال:

 ن الطالب.ئوفً حال ثبوت وجود شخ  ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق الئحة ش

7.  
 سٌاسات أخرى: 

 مواعٌد تسلٌم التكالٌف واألبحاث ..إلخ.أي سٌاسات أخرى مثل استخدام الموباٌل أو 
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 خطة مقرر إدارة عامة
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم د. عبدالكرٌم الروضً / أسبوعٌا(3)  الساعات المكتبٌة

 المكان ورقم الااتف 777235757 السبت األحد االثنٌن الثالثا  األربعا  الخمٌس

 البرٌد اإللكترونً       

 

II.  عامة عن المقرر:معلومات 

 إدارة عامة اسم المقرر:  .1

 pol2103 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

 المستوى الثانً/ الفصل الدراسً األول المستوى والفصل الدراسً:  .4

 ال ٌوحد :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر )إن وجدت  .5

 ال ٌوحد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر )إن وجدت  .6

 بكالورٌوس علوم سٌاسٌة البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌاا تدرٌس المقرر:  .7

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .7

 الحرم الجامعً/ كلٌة التجارة واالقتصاد مكان تدرٌس المقرر:   .9

III. المقرر الدراسً:  وصف 

الخاصة باإلدارة العامة، من حٌث بنشأة اإلدارة العامة،  ساسٌةهذا المقرر إلى تزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات األٌهدف 
فً المؤسسات  اإلدارٌةوالعصر الحدٌث، كما ٌتناول وظائف العملٌة  ٌةاإلسالمومراحل تطورها فً العصر القدٌم والحضارة 

ر، الرقابة، .. إلخ، وٌتناول أٌضا تأثٌر العوامل )المتغٌرات( البٌئة على األجهزة العامة: التخطٌط، التنظٌم، اتخاذ القرا
 .اإلدارٌة (والوحدات)

 

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن: 

a1 .ٌظهر المعرفة والفهم لمفهوم اإلدارة العامة والمفاهٌم القرٌبة منه 

a2 .ٌشرح نشأة وتطور علم اإلدارة العامة وعالقته بالعلوم األخرى 

a3  التخطٌط والتنظٌم القٌادة واتخاذ القرار والتنسٌق واالتصاالت والرقابة(. اإلدارٌةللعملٌة  الرئٌسةٌكتب عن العناصر( 

b1 ( والوحداتٌحلل تأثٌر العوامل البٌئة على األجهزة) اإلدارٌة. 

b2 .ٌقارن بٌن بنٌة الجهاز اإلداري فً الٌمن فً فترات مختلفة 

c1  وخطوات تطبٌقها فً مجال العمل اإلداري.  اإلدارٌةٌربط بٌن العملٌات 

c2 ت وجوانب قصور.ٌقٌم واقع الجهاز اإلداري فً الجمهورٌة الٌمنٌة وما ٌعنٌه من اختالال 

d1 .ٌكتب تقرٌرا متكامال عن طبٌعة العمل اإلداري ومشاكله والحلول المناسبة للمشاكل التً ٌواجهها فً العمل 

d2 .ٌقود اجتماعا ناجحا لمناقشة أعمال إدارته 
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d3 سٌه فً العمل.ئوبطرٌقة علمٌة وسلٌمة مع زمالئه ومر أصلٌتو 

 

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 األسبوع المواضٌع التفصٌلٌة وحدات المقرر الرقم
الساعات 
 الفعلٌة

1 
مفهوم اإلدارة العامة  

 وخصائصها وطبٌعتها 

 تعرٌف اإلدارة.-
 تعرٌف اإلدارة العامة.-
 سمات اإلدارة العامة-

w1 3 

2 
 ٌخً لإلدارة العامةرالتطور التا

تطور اإلدارة العامة فً العصر 
 الحدٌث

  .عند قدماء المصرٌٌن 

 .فً عصر الدولة الوسطى 

  ًاإلسالمف. 

w2 3 

3 
 .استقاللٌة اإلدارة العامة 

 .حركة اإلدارة العلمٌة 
 .ساسٌةحركة العالقات األ

w3 3 

4 
عالقة علم اإلدارة بالعلوم 
 االجتماعٌة األخرى.

 .اإلدارة العامة وعلم السٌاسة 

 .اإلدارة وإدارة اإلعمال 

 والقانونً اإلداري. اإلدارة العامة 

 .اإلدارة العامة وعلم االقتصاد والمالٌة 
 اإلدارة العامة وعلم النفس االجتماعً.

w4 3 

5 
المدخل البٌئً فً دراسة 

 اإلدارة

  من منطلق اإلدارة مفهوم البٌئة 

  تأثر العوامل )المتغٌرات( البٌئٌة الخارجٌة
 .اإلدارٌةعلى األجهزة )المنظمات( 

  تأثر العوامل )المتغٌرات( البٌئٌة الداخلٌة
 .اإلدارٌةعلى االجهزه )المنظمات( 

w5 3 

6 
عناصر العلمٌة اإلدارة فً 
 المؤسسات العامة: التخطٌط، 

:اإلدارٌةتعرٌف عناصر العملٌة  -  

 ه.أهدافٌته وأهممفهوم التخطٌط و 

  .مراحل التخطٌط وأسس التخطٌط 

 .أنواع )أنماط( التخطٌط 
 التخطٌط. معوقات

w6 3 

 التنظٌم اإلداري 7

  .مفهوم التنظٌم وخصائصه 

 .مبادئ التنظٌم 

 .ماهٌة التنظٌم وشروطه ومزاٌاه 
معوقات التفوٌض )الصعوبات العملٌة 

 (.اإلدارٌةلتفوٌض السلطة 

w7 3 

 w8 3  اختبار نصفً 8

 القٌادة واتخاذ القرار 9

 أ( القٌادة:

 أهمٌتهامفهوم القٌادة و. 

  أنماط( القٌادة.أنواع( 

 .صفات القٌادة وخصائصها 

 .االتجاهات الحدٌثة فً القٌادة 

w9-w10 6 
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 .معوقات القٌادة 
 :اإلدارٌةب( اتخاذ القرارات 

 .مفهوم القرار فً علم اإلدارة 

 .الفرق بٌن اتخاذ القرار ووضع القرار 
)المراحل  اإلدارٌةعملٌة اتخاذ القرارات 

 (ساسٌةوالخطوات األ

10 
 

 التنسٌق واالتصاالت
 الرقابة

 التنسٌق: ( ت

 مفهوم التنسٌق 

 ه.أهدافالتنسٌق و أهمٌة 

 .عوائق التنسٌق 
 االتصاالت: ( ث

 .مفهوم االتصاالت 

 ها.أهدافاالتصاالت و أهمٌة 
 معوقات )صعوبات( االتصاالت.

w11-w12 6 

 الرقابة ومقوماتها. أهدافو أهمٌة 

 .خطوات وأسالٌب الرقابة 
 أنواع الرقابة.

w13 3 

 w14 -w15 6  عرض أبحاث الطالب 11

  w16  اختبار نهائً 12

 48 16 اإلجمالً

 

VI. استراتٌجٌات التدرٌس 

 . المحاضرات1
 . الحوار والمناقشة.2
 .التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل3
 .المهام والتكالٌف العملٌة.4
 . التغذٌة الراجعة.5

 

.vii ٌفات ٌنات والتكل  :التٌع

 الرقم النشاط/التكلٌف مخرجات التعلم األسبوع الدرجة

 
2.5 

 
w2 

: مفهومه مظاهره التخلف اإلداري 
ه انعكاساته على أسباب

طرق  اإلدارٌةأجهزة)المنظمات( 
 معالجته والقضاء علٌه.

1 
 

 
2.5 

 
w4 

 نشاط تكمٌلً ضمن اعمال السنه: -1 
 الهامة التً اإلدارٌةٌتناول بعض المواضٌع  
 ٌجب ٌلم بها الطالب خالل دراسته الجامعٌة. 
: تعوٌد الطالب على الادف من النشاط – 2

استخدام المكتبة والقٌام بالبحث فً الكتب 
والمراجع العلمٌة للمواضٌع المطلوبة والقٌام 

: مفهومه مظاهره الفساد اإلداري
ى أجهزة ه انعكاساته علأسباب

طرق معالجته  اإلدارٌة)المنظمات( 
 والقضاء علٌه.

 
 
 
2 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

بتلخٌصها وتوثٌقها وشرحها ومناقشتها 
 بالفصل.

 

2.5 w6 
: المفهوم المركزٌة والالمركزٌة 

 والخصائ  )الممٌزات والسلبٌات(.
3 

2.5 w8 
ه أهداف: مفهومه واإلداري صالحاإل 

 ومقوماته ومعوقاته.
4 

 :اإلجمالً أسابٌع 4 13%
  

 

VII. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة موعد التقوٌم/ الٌوم والتارٌخ التقوٌمموضوعات  الرقم
 الوزن النسبً 

 )نسبة الدرجة إلى درجة التقوٌم النهائً(

w1, w5, w5 22 22% التكالٌف البحثٌة إعداد 1  

w1-w12 12 12% حضور المحاضرات 2  

w8 12 12% اختٌار نصفً 3  

w16 62 62% االختبار الناائً 4  

 100 100 االجمالً

 

VIII.  التعلم:مصادر 

 المراجع الرئٌسة:
 م. 1894ج.م.ع  اإلسكندرٌةد.عبدالغنً بسٌونً عبدهللا أصول علم اإلدارة العامة، الدار الجامعٌة  .3

 م.2212الفعالة دار المسٌرة للنشر والتوزٌع عمان األردن  اإلدارٌةد. بالل خلف السكارنه القٌادة  .4

 المراجع المساعدة:
 1..م 1893ج.م.ع  اإلسكندرٌةد. ابراهٌم عبد العزٌز شٌحا اإلدارة الجامعٌة للطباعة والنشر 

 م2223بٌن النظرٌة والتطبٌق دار الثقافة للنشر والتوزٌع عمان األردن  اإلدارٌةد. نواف كنعان اتخاذ القرارات  

 )إن وجدت(مواد إلكترونٌة وإنترنت:     .5

 

IX. فً المقرر: الضوابط والسٌاسات المتبعة 

1 

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:

 % من المحاضرات.55ٌلتزم الطالب بحضور  -

ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للقسم، وٌحرم الطالب من دخول االمتحان فً حال تجاوز الغٌاب  -

 % وٌتم إقرار الحرمان من مجلس القسم.25



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
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2 

  الحضور المتأخر:  

ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر ربع ساعة لثالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ثالث  -

   مرات ٌحذر شفوٌاً من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة. 

3 

 ضوابط االمتحان:

 قرر السماح له بالدخول.فً حال تأخر الطالب عن االمتحان النصفً لنصف ساعة ٌحق ألستاذ الم -

 فً حال تغٌب الطالب عن حضور االمتحان النصفً ٌحق ألستاذ المقرر أن ٌتخذ ما ٌراه مناسباً لعالج الحالة. -

 ( دقٌقة من بدء االمتحان.22ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) -

 الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة.إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبق اللوائح  -

4 

 :األبحاثو التكلٌفات / الماام

 ٌحدد أستاذ المقرر نوع التكالٌف واألبحاث فً بداٌة الفصل، وٌحدد مواعٌد تسلٌمها.    -

 ٌبٌن أستاذ المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتسلٌمها. -

 المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه.إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكالٌف عن الموعد  -

5 

  الغش:

 ن الطالب.ئوفً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبق علٌه الئحة ش -

 أو النقل فً التكالٌف واألبحاث ٌحرم من الدرجة المخصصة لذلك. فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش -

6 
  االنتحال:
 ن الطالب.ئوحال ثبوت وجود شخ  ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق الئحة شفً 

7 
 سٌاسات أخرى: 

 أي سٌاسات أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكالٌف واألبحاث  .. إلخ.
 


