
 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 

 منشآت متخصصةإدارة مواصفات مقرر 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 منشآت متخصصةإدارة  :اسم المقرر  .1

 ADM4101 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 المستوى الرابع/ الفصل الثانً المستوى والفصل الدراسً:  .4

 موارد بشرٌةإدارة ة، مبادئ علوم سلوكٌة، إدارمبادئ  لدراسة المقرر )إن وجدت(:المتطلبات السابقة   .5
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 أعمالإدارة بكالورٌوس  درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي   .7

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 فصلً/ انتظام نظام الدراسة:  .9

 أ. د. سنان المرهضً      معد)ي( مواصفات المقرر:  .11
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II. :وصف الممرر 

الالزمة ة والتمارٌن التطبٌمٌة والمعارف والمهارات مللٌات النظرٌة واألساستزوٌد الطالب باأل إلىٌهدف هذا الممرر 
إدارة المصارف، إدارة المنظمات الخدمٌة،  استراتٌجٌة ٌة هً مكونات الممرر: أساسذات العاللة بخمسة ابعاد 

ٌة دارالمنظمات اإلنشائٌة، وتمكٌنه من فهم النماذج اإلإدارة المنظمات الصحٌة، وإدارة المنشآت السٌاحٌة والفندلٌة، 
تعرٌف الدارس بطبٌعة نشاط هذه  آخر ىذات العاللة بالمنظمات آنفة الذكر سواَء النظري منها أو التطبٌمً بمعن

 مات مما ٌهٌئه للبناء على ذلن فً الحٌاة العملٌة من خالل الممارسات والتدرب.المنظ

 

III. :مخرجات التعلم 

 بعد االنتهاء من دراسة هذا الممرر سٌكون الطالب لادرا على أن:
a1 ٌالمنشآت المتخصصة: إدارة و استراتٌجٌة ٌة ذات العاللة بداربشكل ممنع المفاهٌم والنماذج اإل عرف

 المصرفٌة، السٌاحٌة والفندلٌة، الصحٌة واإلنشائٌة.
a2 ٌالمعاٌٌر العلمٌة للمفاضلة بٌن نماذج تصمٌم انسٌابٌة الخدمة وبحسب نوعٌة الخدمة وطبٌعة نشاط المنظمة  ذكر

 الخدمٌة.
a3  سالمٌةواإلٌشرح معاٌٌر صناعة المرار والخٌارات ذات العاللة بالمفاضلة بٌن الخدمات المصرفٌة التملٌدٌة. 
a4  ٌعرف وظائف البنن المركزي وتؤلٌر ذلن على نشاط المنظمات وطبٌعة نشاط وخصوصٌات المنشآت السٌاحٌة

 والمنظمات الصحٌة واإلنشائٌة.
a5 ٌالمنشآت المتخصصة )مصارف، سٌاحٌة  أنشطةالمهنٌة فً ممارسة  ٌاتخاللأهمٌة االلتزام باأل كتب عن

 (وفندلٌة، وصحٌة وإنشائٌة
b1 الخدمات وبحسب طبٌعة نشاط المنظمةانسٌاب ومداخل تصمٌم  ستراتٌجٌة ٌمٌز بٌن الخٌارات اال 

 b2 ابداعٌة لتمدٌم الخدمات وبحسب طبٌعة المنافسة وحاجات ورغبات المستهلكٌن أسالٌبٌبتكر وٌطور 
b3  ٌفاضل بكفاءة وفاعلٌة بٌن الخدمات المصرفٌة النمدٌة وغٌر النمدٌة بشكل عام واالعتمادات المستندٌة على وجه

  الخصوص
c1 .ٌمدم خدمات تلبً احتٌاجات ورغبات المستهلكٌن فً المنشآت المتخصصة 
c2 ة المهنٌة.ٌخاللٌمارس مهامه الوظٌفٌة فً المنشآت المتخصصة آنفة الذكر وفماَ للمعاٌٌر األ 
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d1 .ًٌطور لدراته المعرفٌة والمهنٌة من خالل التدرب الرسمً والتعلم الذات 
d2 ٌبفعالٌة فً فرق العمل. شارن 

 

I. :مواءمة مخرجات تعلم الممرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم الممرر مخرجات تعلم البرنامج

  

 A:المعرفة والفهم : 

A1 

والمفاهٌم والنظرٌات العلمٌة  ٌظهر المعرفة بالمبادئ
 أسالٌبوما ٌتصل بها من دارة المستخدمة فً اإل

  وأدوات.

a1 ٌبشكل ممنع المفاهٌم والنماذج  عرف
إدارة و استراتٌجٌة ٌة ذات العاللة بداراإل

المنشآت المتخصصة: المصرفٌة، السٌاحٌة 
 والفندلٌة، الصحٌة واإلنشائٌة.

A2 

خصائص المنظمات وبٌئتها الداخلٌة  ٌوضح
تها وعاللة إدار أسالٌبوالخارجٌة، وسٌاسات و

  .خري اَالمنظمة بالمنظمات 

a2 ٌالمعاٌٌر العلمٌة للمفاضلة بٌن  ذكر
نماذج تصمٌم انسٌابٌة الخدمة وبحسب 
نوعٌة الخدمة وطبٌعة نشاط المنظمة 

 الخدمٌة.

A3 

التنبإ والتحلٌل  أسالٌبالكمٌة و سالٌبٌشرح األ
الرٌاضً وتطبٌماتها المختلفة واستخدامها فً 

دارة التخطٌط االستراتٌجً للمنظمة وفً وظائف اإل
  المختلفة.

a3  ٌشرح معاٌٌر صناعة المرار
والخٌارات ذات العاللة بالمفاضلة بٌن 

 .سالمٌةالخدمات المصرفٌة التملٌدٌة واإل

A4 

وأنظمة  ٌبٌن طرق استخدام التمنٌات الحدٌلة
  ٌة والتسوٌمٌة.دارالمعلومات فً مجاالت العلوم اإل

a4  ٌعرف وظائف البنن المركزي وتؤلٌر
ذلن على نشاط المنظمات وطبٌعة نشاط 

وخصوصٌات المنشآت السٌاحٌة 
 والمنظمات الصحٌة واإلنشائٌة.

A5 

 a5 ٌٌاتخاللأهمٌة االلتزام باأل كتب عن 
المنشآت  أنشطةالمهنٌة فً ممارسة 

المتخصصة )مصارف، سٌاحٌة وفندلٌة، 
 (وصحٌة وإنشائٌة

 B:المهارات الذهنٌة : 

B1 
ٌة وٌدرن دارواألدوات اإل سالٌبٌمٌم مختلف األ
  التً ٌموم بإنجازها. نشطةاأل إطاراستخدامها فً 

b1 ومداخل  ستراتٌجٌة ٌمٌز بٌن الخٌارات اال
الخدمات وبحسب طبٌعة انسٌاب تصمٌم 
 المنظمةنشاط 

B2 

ٌحلل العوامل البٌئٌة والمتغٌرات المحلٌة واإلللٌمٌة 
 األعمالوالعالمٌة المإلرة على أداء منظمات 

ٌة والمحاسبٌة دارمستخدما المعارف والمفاهٌم اإل
  ة المختلفة.حصائٌوااللتصادٌة واإل

 b2 ابداعٌة لتمدٌم الخدمات  أسالٌبٌبتكر وٌطور
وبحسب طبٌعة المنافسة وحاجات ورغبات 

 المستهلكٌن

B3 
 إلىوالوصول  األعمالٌشخص مشكالت منظمات 

 األعمالحلول مناسبة لها والمواءمة بٌن نظرٌات 
  والمجاالت التطبٌمٌة لها.

b3  ٌفاضل بكفاءة وفاعلٌة بٌن الخدمات المصرفٌة
النمدٌة وغٌر النمدٌة بشكل عام واالعتمادات 

  المستندٌة على وجه الخصوص

B4 
 ً ٌة المختلفة ٌما دارٌة لألعمال اإلإدارٌبتكر خططا

  المنظمة. أهدافٌحمك 
 

 C:المهارات المهنٌة والعملٌة : 

C1 
وٌستخدمها فً  ةٌالمهارات المهنٍة األساسٌوظف 

ٌة تساعد المإسسة على إدارتصمٌم نظم وأدوات 
c1  ٌمدم خدمات تلبً احتٌاجات ورغبات المستهلكٌن

 فً المنشآت المتخصصة.
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 فً مجال أعمالها. استراتٌجٌة تحمٌك مٌزة 

C2 
المحلٌة واإلللٌمٌة وٌدٌر  األعمالٌعمل فً بٌئة 

التً تسند له بكفاءة وفاعلٌة باستخدام  األعمال
 .المالئمة إدارة األعمالتمنٌات 

c2  ٌمارس مهامه الوظٌفٌة فً المنشآت المتخصصة
 ٌة المهنٌة.خاللآنفة الذكر وفماَ للمعاٌٌر األ

C3 
ة وتمنٌات حصائٌالكمٌة واإل سالٌبٌستخدم األ

  تخاذال عملهالمعلومات وٌوظفها فً مجاالت 
 ٌة.إدارلرارات 

 

C4 
فاعلة  استراتٌجٌة ٌكتب تمارٌر وٌعد خطط 

 للمإسسة التً ٌعمل فٌها.
 

 D:المهارات العامة واالنتمالٌة : 

D1 
ٌتخذ المرارات لمواجهة الحاالت المختلفة التً 

 المنظمات.إدارة تواجهها 
d1  ٌطور لدراته المعرفٌة والمهنٌة من خالل

 التدرب الرسمً والتعلم الذاتً.

D2 
فً المنالشات الجماعٌة بناءة ٌشارن بطرٌمة 

 المنظمة. ؤنشطةالمتعلمة ب
d2 .ٌشارن بفعالٌة فً فرق العمل 

D3 
الولت إدارة ٌمتلن مهارات االتصال الفعال و

 بفاعلٌة.
 

D4 
ٌستخدم التمنٌة الحدٌلة وأنظمة المعلومات وشبكة 

للتنمٌب عن البٌانات  اَلًوالحاسب  اإلنترنت
 .عملهوتوظٌفها فً مجال 

 

 

II. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتمٌٌم 

  التدرٌس والتمٌٌم: استراتٌجٌة أوال: ربط مخرجات تعلم الممرر )المعارف والفهم( ب

 التموٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة   مخرجات الممرر / المعرفة والفهم

a1 ٌبشكل ممنع  عرف
ٌة دارالمفاهٌم والنماذج اإل

 استراتٌجٌة ذات العاللة ب
المنشآت إدارة و

المتخصصة: المصرفٌة، 
السٌاحٌة والفندلٌة، الصحٌة 

 واإلنشائٌة.

المحاضرات والعروض  -
 التوضٌحٌة

 الحوار والمنالشة. -
 

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -
 

a2 ٌالمعاٌٌر العلمٌة  ذكر
للمفاضلة بٌن نماذج تصمٌم 

انسٌابٌة الخدمة وبحسب 
نوعٌة الخدمة وطبٌعة 
 نشاط المنظمة الخدمٌة.

المحاضرات والعروض  -
 التوضٌحٌة

 الحوار والمنالشة. -
 

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

a3  ٌشرح معاٌٌر صناعة
المرار والخٌارات ذات 

بالمفاضلة بٌن العاللة 
الخدمات المصرفٌة 

 .سالمٌةالتملٌدٌة واإل

المحاضرات والعروض  -
 التوضٌحٌة

 الحوار والمنالشة. -
 

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

a4  ٌعرف وظائف البنن
المركزي وتؤلٌر ذلن على 

نشاط المنظمات وطبٌعة 

 المحاضرات -
 الحوار والمنالشة. -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -
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نشاط وخصوصٌات 
المنشآت السٌاحٌة 

 والمنظمات الصحٌة
 واإلنشائٌة.

a5 ٌأهمٌة  كتب عن
المهنٌة  ٌاتخاللااللتزام باأل

 أنشطةفً ممارسة 
المنشآت المتخصصة 

)مصارف، سٌاحٌة 
 (وفندلٌة، وصحٌة وإنشائٌة

المحاضرات والعروض  -
 التوضٌحٌة

 الحوار والمنالشة. -
 

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

 

 التدرٌس والتمٌٌم:                                                      استراتٌجٌة لانٌا: ربط مخرجات تعلم الممرر )المهارات الذهنٌة( ب

 التموٌم استراتٌجٌة    التدرٌس استراتٌجٌة  

b1 ستراتٌجٌة ٌمٌز بٌن الخٌارات اال 
الخدمات انسٌاب ومداخل تصمٌم 

 وبحسب طبٌعة نشاط المنظمة

المحاضرات والعروض  -
 التوضٌحٌة

 الحوار والمنالشة. -
التمارٌر وأوراق ومجموعات  -

 العمل.
 العصف الذهنً. -
 المهام والتكالٌف العملٌة. -
 التعلٌم الذاتً والتعاونً -
 التغذٌة الراجعة -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

المالحظة وتمٌٌم مشاركة الطالب  -
 فً الماعة.

تمٌٌم تمارٌر التكالٌف الفردٌة  -
 والجماعٌة.

 b2 ابداعٌة  أسالٌبٌبتكر وٌطور
لتمدٌم الخدمات وبحسب طبٌعة 

المنافسة وحاجات ورغبات 
 المستهلكٌن

المحاضرات والعروض  -
 التوضٌحٌة

 الحوار والمنالشة. -
وأوراق ومجموعات التمارٌر  -

 العمل.
 العصف الذهنً. -
 المهام والتكالٌف العملٌة. -
 التعلٌم الذاتً والتعاونً -
 التغذٌة الراجعة -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

المالحظة وتمٌٌم مشاركة الطالب  -
 فً الماعة.

تمٌٌم تمارٌر التكالٌف الفردٌة  -
 والجماعٌة.

b3  ٌفاضل بكفاءة وفاعلٌة بٌن
الخدمات المصرفٌة النمدٌة وغٌر 

النمدٌة بشكل عام واالعتمادات 
  المستندٌة على وجه الخصوص

المحاضرات والعروض  -
 التوضٌحٌة

 الحوار والمنالشة. -
التمارٌر وأوراق ومجموعات  -

 العمل.
 العصف الذهنً. -
 المهام والتكالٌف العملٌة. -
 والتعاونًالتعلٌم الذاتً  -
 التغذٌة الراجعة -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

المالحظة وتمٌٌم مشاركة الطالب  -
 فً الماعة.

تمٌٌم تمارٌر التكالٌف الفردٌة  -
 والجماعٌة.

 

 التدرٌس والتمٌٌم: استراتٌجٌة لاللا: ربط مخرجات تعلم الممرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( ب

المهارات  مخرجات الممرر/
 المهنٌة والعملٌة

 التموٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة 
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c1  ًٌقدم خدمات تلب
احتٌاجات ورغبات 

المستهلكٌن فً المنشآت 
 المتخصصة.

 المحاضرات والعروض التوضٌحٌة -
 الحوار والمنالشة. -
 التمارٌر وأوراق ومجموعات العمل. -
 العصف الذهنً. -
 العملٌة.المهام والتكالٌف  -
 التعلٌم الذاتً والتعاونً -
 التغذٌة الراجعة -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

المالحظة وتمٌٌم مشاركة  -
 الطالب فً الماعة.

تمٌٌم تمارٌر التكالٌف الفردٌة  -
 والجماعٌة.

c2  ٌمارس مهامه
الوظٌفٌة فً المنشآت 

المتخصصة آنفة الذكر وفقاَ 
 المهنٌة. ٌةخاقللمعاٌٌر األ

 المحاضرات والعروض التوضٌحٌة -
 الحوار والمنالشة. -
 التمارٌر وأوراق ومجموعات العمل. -
 العصف الذهنً. -
 المهام والتكالٌف العملٌة. -
 التعلٌم الذاتً والتعاونً -
 التغذٌة الراجعة -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

المالحظة وتمٌٌم مشاركة  -
 الماعة.الطالب فً 

تمٌٌم تمارٌر التكالٌف الفردٌة  -
 والجماعٌة.

 

                                                            التدرٌس والتمٌٌم: استراتٌجٌة رابعا: ربط مخرجات تعلم الممرر )المهارات العامة( ب

 التموٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة  مخرجات الممرر 

d1  ٌطور لدراته المعرفٌة والمهنٌة من خالل
 التدرب الرسمً والتعلم الذاتً.

التمارٌر وأوراق  -
 ومجموعات العمل.

 العصف الذهنً. -
 المهام والتكالٌف العملٌة. -
 التعلٌم الذاتً والتعاونً -
 التغذٌة الراجعة -

المالحظة وتمٌٌم  -
مشاركة الطالب فً 

 الماعة.

تمٌٌم تمارٌر التكالٌف  -
 الفردٌة والجماعٌة.

d2 .التمارٌر وأوراق  - ٌشارن بفعالٌة فً فرق العمل
 ومجموعات العمل.

 العصف الذهنً. -
 المهام والتكالٌف العملٌة. -
 التعلٌم الذاتً والتعاونً -
 التغذٌة الراجعة -

المالحظة وتمٌٌم  -
مشاركة الطالب فً 

 الماعة.

تمٌٌم تمارٌر التكالٌف  -
 الفردٌة والجماعٌة.

 

III.  مواضٌع الممرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم الممصودة للممرر مع تحدٌد
 الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضٌع محتوى الممرر

 الجانب النظري                                                          أوال

 الرلم
وحدات/ 

موضوعات 
 الممرر

 المواضٌع التفصٌلٌة
عدد 

 األسابٌع
الساعات 

 الفعلٌة
 مخرجات تعلم الممرر

1 

طبٌعة 
الخدمات 

وخصائص 
عمل 

المنظمات 

  مفهوم الخدمة 

 أبعاد الخدمة 

 خصائص الخدمة 

 الخدمات أنواع 

1 3 a1 a2 a3 a5 b2 



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 الخدمٌة

2 

خصائص 
عمل 

المنظمات 
 الخدمٌة

 عوامل الفوز برضا المستهلن 

 لتصمٌم نظام  المداخل العامة
 الخدمات

  المنظمات الخدمٌة استراتٌجٌة 

  التنافسٌة  االستراتٌجٌات تطبٌك
 فً المنظمات الخدمٌة

1 3 

a1 a2 a3 a5 b1 b2 
c1c2 

3 

إدارة 
 المصارف:
مفهوم 

المصارف 
وأهمٌة 

تهاإدار  

 المفهوم والخصائص 

  والمنظمات  األفرادلماذا ٌلك
 بالمصارف؟

 المصارف أنواع 

1 3 

a2 a4 b1 b2 b3 c1 
c2 d1 

4 

البنوك 
المركزٌة 
)البنك 
المركزي 
الٌمنً 
 كنموذج(

 3 1 وظائف البنن المركزي

a2 a4 b1 b2 b3 c1 
c2 d1 

5 
المصارف 
 التجارٌة

 المفهوم واألهمٌة
 وظائف المصارف التجارٌة

 مصادر أموال المصارف التجارٌة
األموالتوظٌف واستلمار   

النمدٌةالخدمات المصرفٌة: النمدٌة وغٌر   
 البنن الٌمنً لإلنشاء والتعمٌر كنموذج

1 3 

a2 a4 b1 b2 b3 c1 
c2 d1 

6 
المصارف 

سامٌةاإل  

 النشؤة والتطور
سالمٌةمصادر أموال المصارف اإل  

االت استخدام واستلمار أموال جم
سالمٌةالمصارف اإل  

ٌة فً المصارف خاللالمعاٌٌر األ
 والمإسسات المالٌة 

1 3 

a2 a4 b1 b2 b3 c1 
c2 d1  

7 
إدارة 
 الفنادق

 اهمٌة السٌاحة
 مكونات السٌاحة

المنشآت السٌاحٌة أنواع  
 الخدمات المطلوبة لنجاح السٌاحة

 التطور الفندلً فً الٌمن

1 3 

a1a2 a3 a5 b1 b2 
c1 c2 d1 d2 

8 

طبٌعة العمل 
الفندقً 
وعوامل 
 نجاحه

 خصائص وطبٌعة الخدمة الفندلٌة
الضٌافة ٌاتأخالل  

 عوامل نجاح الفندق
 خصائص الموارد البشرٌة

 تمسٌمات الفنادق
 الهٌكل التنظٌمً للفنادق

 وكالة السفر السٌاحٌة

1 3 

a1a2 a3 a5 b1 b2 
c1 c2 d1 d2 



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

9 
إدارة 

 المستشفٌات

 المفهوم وطبٌعة عمل المستشفٌات
العمل فً المستشفٌات ٌاتأخالل  
المستشفٌات أنواع  
 الطبٌب والصٌدالنً ٌاتأخالل

1 3 

c2 A1 A2 

01 

وظائف 
المستشفى 

 ٌاتخاقواأل
 المصاحبة

الوظائف: العالجٌة، الولائٌة، التعلٌمٌة 
 والتدرٌبٌة، البحلٌة والتؤهٌلٌة

 خصائص عمل المستشفى
 معاٌٌر جودة الخدمات الصحٌة

 الخدمات الصحٌة فً الٌمن
 الهٌاكل التنظٌمٌة للمستشفٌات

1 3 

a1a2 a3 a5 b1 b2 
c1 c2 d1 d2 

00 

إدارة 
منظمات 
التشٌٌد 

 والمقاوالت.

 طبٌعة نشاط منظمات التشٌٌد والمماوالت
ٌة لنشاط منظمات ساساأل األبعاد

 المماوالت
 دورة حٌاة المشروع

1 3 

a1a2 a3 a5 b1 b2 
c1 c2 d1 d2 

01 

منظمات 
التشٌٌد 

والمقاوالت 
كنظام 
 مفتوح

 تطبٌك مدخل النظم
مشروعات التشٌٌد أنواع  

1 3 
a1a2 a3 a5 b1 b2 

c1 c2 d1 d2 

13 

عرض 
ومناقشة 

بحوث 
 الطاب

 2 6 
a1 a2 a3 a4 a5 b1 
b2 b3 c1 c2 d1 d2 

 14 إجمالً األسابٌع والساعات  
42 

 

 

IV.  التدرٌس: استراتٌجٌة 

 . المحاضرات1
 . الحوار والمنالشة.2
 .التمارٌر وأوراق ومجموعات العمل.3
 الذهنً.. العصف 4
 . المهام والتكالٌف العملٌة.5
 . التعلٌم الذاتً والتعاون6ً
 التغذٌة الراجعة.. 7

 

V. والتكلٌفات: نشطةاأل 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرلم

بحث حول موضوع ٌختاره  إعداد 1
 المادة.  أستاذالطالب تحت اشراف 

a1 a2 a3 a4 a5 b1 b2 b3 c1 
c2 d1 d2 

W5 22 

حضور المحاضرات والمشاركة فً  2
 النماش

a1 a2 a3 a4 a5 b1 b2 b3 c1 
c2 d1  

W1-W12 12 

 32 اإلجمالً



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 

VI. :تمٌٌم التعلم 

 الدرجة  األسبوع التمٌٌم أنشطة الرلم
 إلىنسبة الدرجة 

درجة  التموٌم 
  النهائً

 المخرجات التً ٌحممها

1 
التكالٌف 
 واألبحاث

W5, W10 
22 22%  

a1 a2 a3 a4 a5 b1 b2 b3 
c1 c2 d1 d2 

3 
 W 10 اختبار نصفً

12 12%  
a1 a2 a3 a4 a5 b1 b2 b3 

c1 c2  

3 
 W16 االختبار النهائً

62 62%  
a1 a2 a3 a4 a5 b1 b2 b3 

c1 c2  

%122 122 اإلجمالً   

 

VII. تعلم:لمصادر ا 

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

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( المراجع الرئٌسة

المنشآت المتخصصة: مصارف، فنادق، مستشفٌات، إدارة " 2219أ.د. سنان غالب المرهضً،  .1
--للنشر والتوزٌع الٌمن األمٌنالمنظمات الخدمٌة"، مركز دارة ومماوالت، مع مدخل استراتٌجً عام إل

 صنعاء
2. Walker John, (2014)” Hospitality Management” Pearson Prentice Hall 

 المراجع المساعدة

 وإنترنت:    )إن وجدت( إلكترونٌةمواد 

 المرتبطة بموضوعات الممرر. لكترونٌةالمراجع اإل

 

VIII. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للممرر فٌما ٌتعلك باَتً:

 سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:    .1

 % من المحاضرات.75ٌلتزم الطالب بحضور  -

الممرر تمرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للمسم، وٌحرم الطالب من دخول االمتحان فً  أستاذٌمدم  -
 الحرمان من مجلس المسم. إلرار% وٌتم 25حال تجاوز الغٌاب 

  : ؤخرالمتالحضور    .2
زٌادة عن تؤخر ربع ساعة للالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تؤخر ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا 

   الممرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.  أستاذلالث مرات ٌحذر شفوٌاً من 

 ضوابط االمتحان:  .3

 الممرر السماح له بالدخول. ستاذالطالب عن االمتحان النصفً لنصف ساعة ٌحك ألتؤخر فً حال  -

الممرر أن ٌتخذ ما ٌراه مناسباً  ستاذفً حال تغٌب الطالب عن حضور االمتحان النصفً ٌحك أل -
 لعالج الحالة.

 ( دلٌمة من بدء االمتحان.22ممدار )تؤخر ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا  -

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

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام  .4



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 الممرر نوع التكالٌف واألبحاث فً بداٌة الفصل، وٌحدد مواعٌد تسلٌمها. أستاذٌحدد     -

 الممرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتسلٌمها. أستاذٌبٌن  -

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

 الغش:   .5

 ن الطالب.ئوفً حال لبوت لٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبك علٌه الئحة ش -

المخصصة  فً حال لبوت لٌام الطالب بالغش أو النمل فً التكالٌف واألبحاث ٌحرم من الدرجة -
 لذلن.

 االنتحال:   .6
 ن الطالب.ئوفً حال لبوت وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبك الئحة ش

 : آخري سٌاسات   .7
 ملل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكالٌف واألبحاث ..إلخ. آخري أي سٌاسات 

 
 

  



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 منشآت متخصصةإدارة خطة مقرر 
 

I.  مدرس المقررمعلومات عن: 

 / أسبوعٌا(2)  الساعات المكتبٌة
 االسم أ.د. سنان المرهضً

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنٌن الثاثاء األربعاء الخمٌس

 البرٌد اإللكترونً    -   

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 منشآت متخصصةإدارة  اسم المقرر:  .0

 ADM4101 رمز المقرر ورقمه:  .1

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .2

 الساعات
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

2    2 

 المستوى الرابع/ الفصل الثانً المستوى والفصل الدراسً:  .3

4.  
موارد إدارة ة، مبادئ علوم سلوكٌة، إدارمبادئ  المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت(:

 بشرٌة

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

 أعمالإدارة بكالورٌوس  البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس المقرر:  .7

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 فصلً/ انتظام مكان تدرٌس المقرر:   .9

 

III. الممرر الدراسً:  وصف 

الالزمة ة والتمارٌن التطبٌمٌة والمعارف والمهارات مللٌات النظرٌة واألساستزوٌد الطالب باأل إلىٌهدف هذا الممرر 
إدارة المصارف، إدارة المنظمات الخدمٌة،  استراتٌجٌة ٌة هً مكونات الممرر: أساسذات العاللة بخمسة ابعاد 

ٌة دارالمنظمات اإلنشائٌة، وتمكٌنه من فهم النماذج اإلإدارة المنظمات الصحٌة، وإدارة المنشآت السٌاحٌة والفندلٌة، 
تعرٌف الدارس بطبٌعة نشاط هذه  آخر ىذات العاللة بالمنظمات آنفة الذكر سواَء النظري منها أو التطبٌمً بمعن

 المنظمات مما ٌهٌئه للبناء على ذلن فً الحٌاة العملٌة من خالل الممارسات والتدرب.

 

IV. :مخرجات التعلم الممصودة للممرر 

 الطالب لادرا على أن: بعد االنتهاء من دراسة هذا الممرر سٌكون
a1 ٌالمنشآت المتخصصة: إدارة و استراتٌجٌة ٌة ذات العاللة بداربشكل ممنع المفاهٌم والنماذج اإل عرف

 المصرفٌة، السٌاحٌة والفندلٌة، الصحٌة واإلنشائٌة.
a2 ٌالمعاٌٌر العلمٌة للمفاضلة بٌن نماذج تصمٌم انسٌابٌة الخدمة وبحسب نوعٌة الخدمة وطبٌعة نشاط المنظمة  ذكر

 الخدمٌة.
a3 سالمٌةٌشرح معاٌٌر صناعة المرار والخٌارات ذات العاللة بالمفاضلة بٌن الخدمات المصرفٌة التملٌدٌة واإل. 
a4 ط المنظمات وطبٌعة نشاط وخصوصٌات المنشآت السٌاحٌة ٌعرف وظائف البنن المركزي وتؤلٌر ذلن على نشا

 والمنظمات الصحٌة واإلنشائٌة.
a5 ٌالمنشآت المتخصصة )مصارف، سٌاحٌة  أنشطةالمهنٌة فً ممارسة  ٌاتخاللأهمٌة االلتزام باأل كتب عن



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 (وفندلٌة، وصحٌة وإنشائٌة
b1 الخدمات وبحسب طبٌعة نشاط المنظمةانسٌاب ومداخل تصمٌم  ستراتٌجٌة ٌمٌز بٌن الخٌارات اال 

 b2 ابداعٌة لتمدٌم الخدمات وبحسب طبٌعة المنافسة وحاجات ورغبات المستهلكٌن أسالٌبٌبتكر وٌطور 
b3  ٌفاضل بكفاءة وفاعلٌة بٌن الخدمات المصرفٌة النمدٌة وغٌر النمدٌة بشكل عام واالعتمادات المستندٌة على وجه

  الخصوص
c1 .ٌمدم خدمات تلبً احتٌاجات ورغبات المستهلكٌن فً المنشآت المتخصصة 
c2 ٌة المهنٌة.خاللٌمارس مهامه الوظٌفٌة فً المنشآت المتخصصة آنفة الذكر وفماَ للمعاٌٌر األ 
d1 .ًٌطور لدراته المعرفٌة والمهنٌة من خالل التدرب الرسمً والتعلم الذات 
d2 ٌبفعالٌة فً فرق العمل. شارن. 

  

V. :محتوى الممرر 

 :الجانب النظري

 األسبوع المواضٌع التفصٌلٌة وحدات الممرر الرلم
الساعات 

 الفعلٌة

1 

طبٌعة الخدمات 
وخصائص عمل 

المنظمات 
 الخدمٌة

  مفهوم الخدمة 

 أبعاد الخدمة 

 خصائص الخدمة 

 الخدمات أنواع 

W1 3 

2 
خصائص عمل 

المنظمات 
 الخدمٌة

 عوامل الفوز برضا المستهلن 

 المداخل العامة لتصمٌم نظام الخدمات 

  المنظمات الخدمٌة استراتٌجٌة 

  التنافسٌة فً  االستراتٌجٌات تطبٌك
 المنظمات الخدمٌة

W2 3 

3 

المصارف:إدارة   
مفهوم 

المصارف 
تهاإداروأهمٌة   

 المفهوم والخصائص 

  والمنظمات بالمصارف؟ األفرادلماذا ٌلك 
 المصارف أنواع

W3 3 

4 
المركزٌة البنوك 

)البنك المركزي 
 الٌمنً كنموذج(

 W4 3 وظائف البنن المركزي

5 
المصارف 
 التجارٌة

 المفهوم واألهمٌة
 وظائف المصارف التجارٌة

 مصادر أموال المصارف التجارٌة
األموالتوظٌف واستلمار   

 الخدمات المصرفٌة: النمدٌة وغٌر النمدٌة
 البنن الٌمنً لإلنشاء والتعمٌر كنموذج

W5 3 

6 
المصارف 

سامٌةاإل  

 النشؤة والتطور
سالمٌةمصادر أموال المصارف اإل  

االت استخدام واستلمار أموال المصارف جم
سالمٌةاإل  

 ٌة فً المصارف والمإسسات المالٌة خاللالمعاٌٌر األ

W6 3 

الفنادقإدارة  7  W7 3 اهمٌة السٌاحة 



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 مكونات السٌاحة
المنشآت السٌاحٌة أنواع  

لنجاح السٌاحةالخدمات المطلوبة   
 التطور الفندلً فً الٌمن

 W8 3  اختبار نصفً 8

9 
طبٌعة العمل 

الفندقً وعوامل 
 نجاحه

 خصائص وطبٌعة الخدمة الفندلٌة
الضٌافة ٌاتأخالل  

 عوامل نجاح الفندق
 خصائص الموارد البشرٌة

 تمسٌمات الفنادق
 الهٌكل التنظٌمً للفنادق

 وكالة السفر السٌاحٌة

W9 3 

10 
إدارة 

 المستشفٌات

 المفهوم وطبٌعة عمل المستشفٌات
العمل فً المستشفٌات ٌاتأخالل  
المستشفٌات أنواع  
 الطبٌب والصٌدالنً ٌاتأخالل

W10 3 

00 

وظائف 
المستشفى 

 ٌاتخاقواأل
 المصاحبة

الوظائف: العالجٌة، الولائٌة، التعلٌمٌة والتدرٌبٌة، 
 البحلٌة والتؤهٌلٌة

 خصائص عمل المستشفى
 معاٌٌر جودة الخدمات الصحٌة

 الخدمات الصحٌة فً الٌمن
 الهٌاكل التنظٌمٌة للمستشفٌات

W11 3 

01 
منظمات إدارة 

التشٌٌد 
 والمقاوالت.

 طبٌعة نشاط منظمات التشٌٌد والمماوالت
ٌة لنشاط منظمات المماوالتساساأل األبعاد  

 دورة حٌاة المشروع
W12 3 

02 
منظمات التشٌٌد 

والمقاوالت 
 كنظام مفتوح

 تطبٌك مدخل النظم
مشروعات التشٌٌد أنواع  

W13 3 

14 
عرض ومناقشة 

 بحوث الطاب
 W14-W15 6 

  W16  اختبار نهائً 15

 48 16 إجمالً األسابٌع والساعات  

 

VI. استراتٌجٌات التدرٌس 

 . المحاضرات1
 . الحوار والمنالشة.2
 .التمارٌر وأوراق ومجموعات العمل.3
 الذهنً.. العصف 4
 . المهام والتكالٌف العملٌة.5
 . التعلٌم الذاتً والتعاون6ً
 . التغذٌة الراجعة.7

 

VII. والتكلٌفات: نشطةاأل 



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 الدرجة  األسبوع النشاط/ التكلٌف الرلم

المادة  أستاذبحث حول موضوع ٌختاره الطالب تحت اشراف  إعداد 1
 والمعٌد.

W 5 22 

 W1-W12 12 النماشحضور المحاضرات والمشاركة فً  2

 32 االجمال

 

VIII. :تمٌٌم التعلم 

 الدرجة موعد التموٌم/ الٌوم والتارٌخ موضوعات التموٌم الرلم
 الوزن النسبً 

درجة   إلى)نسبة الدرجة 
 التموٌم النهائً(

 W5, W10 22 22% التكالٌف واألبحاث 1

 W1- W12 12 12% حضور المحاضرات 2

 W 8 12 12% اختبار نصفً 3

 W16 62 62% االختبار النهائً 4

 %122 122 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئٌسة:
المنشآت المتخصصة: مصارف، فنادق، مستشفٌات، ومماوالت، مع إدارة " 2219أ.د. سنان غالب المرهضً، 

 صنعاء--للنشر والتوزٌع الٌمن األمٌنالمنظمات الخدمٌة"، مركز دارة مدخل استراتٌجً عام إل

 Walker John, (2014)” Hospitality Management” Pearson Prentice 
Hall 

 

 وإنترنت:   إلكترونٌةمواد 
 المرتبطة بموضوعات الممرر. لكترونٌةالمراجع اإل

 

X. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر 

 سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:   1

 % من المحاضرات.75ٌلتزم الطالب بحضور  -

الممرر تمرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للمسم، وٌحرم الطالب من دخول االمتحان  أستاذٌمدم  -
 الحرمان من مجلس المسم. إلرار% وٌتم 25فً حال تجاوز الغٌاب 

  : آخرالحضور المت  2
تؤخر ربع ساعة للالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تؤخر ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا 

   الممرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.  أستاذزٌادة عن لالث مرات ٌحذر شفوٌاً من 

 ضوابط االمتحان: 3

الممرر السماح له  ستاذالطالب عن االمتحان النصفً لنصف ساعة ٌحك ألتؤخر فً حال  -
 بالدخول.

الممرر أن ٌتخذ ما ٌراه  ستاذفً حال تغٌب الطالب عن حضور االمتحان النصفً ٌحك أل -
 مناسباً لعالج الحالة.



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 ( دلٌمة من بدء االمتحان.22ممدار )تؤخر ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا  -

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

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام 4

 الممرر نوع التكالٌف واألبحاث فً بداٌة الفصل، وٌحدد مواعٌد تسلٌمها. أستاذٌحدد  -

 الممرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتسلٌمها. أستاذٌبٌن  -

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

 الغش:  5

ن ئوبالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبك علٌه الئحة شفً حال لبوت لٌام الطالب  -
 الطالب.

فً حال لبوت لٌام الطالب بالغش أو النمل فً التكالٌف واألبحاث ٌحرم من الدرجة  -
 المخصصة لذلن.

 االنتحال:  6
ن ئوفً حال لبوت وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبك الئحة ش

 الطالب.

 : آخري سٌاسات  7
 ملل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكالٌف واألبحاث .. إلخ. آخري أي سٌاسات 

 


