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 استراتٌجٌة إدارة مواصفات مقرر: 
 

i.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1 
 اسم المقرر

Course Title 
استراتٌجٌةإدارة     

2 
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and 
Number 

 

3 
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالً
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4 
 المستوى والفصل الدراسً
Study Level and 

Semester 

 انًالفصل الث :الرابع مستوىال

5 
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
   األعمالإدارة مبادئ 

6 
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت
Co-requisites (if any) 

 ال ٌوجد

7 
 درس له المقررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 
course is offered 

 اعمال إدارة بكالورٌوس 

8 
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the 
course 

 العربٌة

9 
 نظام الدراسة

Study System 
 الفصل الدراسً

11 
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 د. فضل المحمودي

11 
 مواصفات المقررتارٌخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

ii. وصف المقرر Course Description: 

, و ٌتناول هذا الممرر مفهوم تستراتٌيٌة االإدارة ب الخاصةوٌد الطالب بالمهارات والمعارف تز إلىٌهدف هذا الممرر 
 االتستراتٌيٌات وتطبٌمها ومداخل تطوٌر وصٌاغة  االتستراتٌيٌات وصٌاغة  والتحلٌل البٌئً تستراتٌيٌة االدارة اإل

ومفهوم البٌئتٌن الداخلٌة والخاريٌة  وعناصرهما وتحلٌلهما وأثرهما على األداء االتستراتٌيً للمنظمة وكٌفٌة 
ا وتصنٌفها هأهمٌتو هدافتأتسٌس برنامج للتحلٌل البٌئً  ورتسالة المنظمة ومفهومها وطرق صٌاغتها ومفهوم األ

البدٌلة والخٌار االتستراتٌيً  االتستراتٌيٌات الفنٌة المعتمدة فً تطوٌر وإٌياد  تسالٌبواأل االتستراتٌيٌات   أنواعو
 والرلابة والتغٌٌر االتستراتٌيٌٌن  تستراتٌيٌة وتطبٌك اال
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iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 دراتسة الممرر تسوف ٌكون الطالب لادرا على أن:بعد االنتهاء من 
a1-   ٌوتطبٌمها والرلابة علٌها  ومداخل  االتستراتٌيٌات والتحلٌل البٌئً وصٌاغة  تستراتٌيٌة االدارة عرف اإل

 .تستراتٌيٌة االدارة تطوٌرها واألطراف المتسئولة عن وظٌفة اإل
a2- ٌعناصر عملٌة الرلابة , و  المنظمةدارة المتاحة إل االتستراتٌيٌات  أنواعو تستراتٌيٌة االالبدائل  شرح
  تستراتٌيٌة اال

a3- واألدوات الفنٌة والنماذج العلمٌة والتً تمكن  من دراتسة وتشخٌص وتحلٌل البٌئة الخاريٌة  تسالٌباأل ٌذكر
 والداخلٌة.

b1- ٌمٌز بٌن تأثٌرات عناصر و متغٌرات البٌئة الداخلٌة  والخاريٌة على االداء 
 b2- ٌوالرلابة علٌها تستراتٌيٌة تطبٌك اال أشكالعناصر و تستراتٌيٌة حدد البدائل اال 

c1- ٌفً الوالع العملً تستراتٌيٌة اال نفٌذالخطط والبرامج الكفٌلة  بت طبك 
c2- تستراتٌيٌة تطبٌك اال نياح. لضمان تستراتٌيٌة ٌطبك معاٌٌر التمٌٌم والرلابة اال 
d1- الٌة معتمداً على المعلومات المناتسبة.ٌتواصل مع رؤتسائه وزمالئه بفع  
d2-  المهام المحددة.إلنياز ٌشارن بالعمل ضمن فرٌك عمل فعال-  

 

iv. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program 
Intended Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج
(Program Intended Learning 

Outcomes  (  

a1 - a1- والتحلٌل البٌئً  تستراتٌيٌة االدارة ٌ عرف اإل
وتطبٌمها والرلابة علٌها   االتستراتٌيٌات وصٌاغة 

دارة ا واألطراف المتسئولة عن وظٌفة اإلومداخل تطوٌره
 .تستراتٌيٌة اال

A1-   ٌظهر المعرفة والفهم بالمبادئ والنظرٌات
 .األعمالوالمفاهٌم التتسوٌمٌة المطبمة فً بٌئة 

a2 
– 

a2- ٌأنواعو   تستراتٌيٌة البدائل اال شرح 
المنظمة  , وعناصر دارة المتاحة إل االتستراتٌيٌات 
  تٌيٌة تستراعملٌة الرلابة اال

A3 – وطرق  أتسالٌبٌظهر المعرفة والفهم ب
  وبرامج االتصاالت التتسوٌمٌة المناتسبة باألتسواق  

a3- a3- ٌواألدوات الفنٌة والنماذج العلمٌة  تسالٌباأل ذكر
والتً تمكن  من دراتسة وتشخٌص وتحلٌل البٌئة 

 الخاريٌة والداخلٌة.

A2 –  ًٌبٌن االتياهات الفكرٌة المعاصرة ف
 ت التتسوٌك المختلفة.  مياال

b1–  -   ٌمٌز بٌن تأأثٌرات عناصأر و متغٌأرات البٌئأة الداخلٌأة
 والخاريٌة على االداء

  B4 التتســوٌمٌة والبٌعٌة  االتستراتٌيٌات . ٌمٌم
 الــً تتســتخدمها الشــركات فً الوالــع العملــً.

b2 
- 

تطبٌأك  أشأكالعناصأر و تسأتراتٌيٌة ٌحدد البأدائل اال  -  
 والرلابة علٌها تستراتٌيٌة الا

B1 ًٌحلل عناصر المزٌج التتسوٌمً المطبك ف .
 , الصناعٌة والخدمٌة.األعمالمنظمات 

c1-    ٌتستراتٌيٌة اال نفٌذالخطط والبرامج الكفٌلة  بت طبك 
 فً الوالع العملً

C2 ٌعد الخطط والبرامج التتسوٌمٌة والبٌعٌة .
 والخاريٌة.لألتسواق الحالٌة والمتستهدفة المحلٌة 

c2-  لضمان تستراتٌيٌة ٌطبك معاٌٌر التمٌٌم والرلابة اال .
 تستراتٌيٌة تطبٌك اال نياح

C1 .االتستراتٌيٌات ٌوظف النظرٌات و 
التتسوٌمٌة, فً معالية المشكالت التتسوٌمٌة فً 

 البٌئة المحلٌة.

d1-  -  ٌتواصل مع رؤتسائه وزمالئه بفعالٌة معتمداً على
 .المعلومات المناتسبة

D3 ٌتستخدم تكنولويٌا المعلومات فً عملٌات .
االتصال والتواصل فً ميال التتسوٌك والبٌع 

 الشخصً .  
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 علم باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتقوٌممواءمة مخرجات الت
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 التعلٌم والتعلم والتقوٌم: استراتٌجٌة أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( ب
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 / المعرفة والفهممخرجات المقرر
Knowledge and 

Understanding CILOs 

 التدرٌس استراتٌجٌة 
Teaching Strategies 

 التقوٌم استراتٌجٌة 
Assessment 
Strategies 

a1 - a1- تسأأأتراتٌيٌة االدارة ٌ عأأأرف اإل 
والتحلٌأأأأأأأأأل البٌئأأأأأأأأأً وصأأأأأأأأأٌاغة 

وتطبٌمهأأا والرلابأأة  االتسأأتراتٌيٌات 
علٌهأأأأأأأأأا  ومأأأأأأأأأداخل تطوٌرهأأأأأأأأأا 

ف المتسأأأئولة عأأأن وظٌفأأأة واألطأأأرا
 .تستراتٌيٌة االدارة اإل

 الحوار والمنالشة    -
 التعلم الذاتً والتعاونً  -
 والمهام والتكالٌف نشطةاأل   -
التدرٌس المصغر والتغذٌة   -

 الرايعة
المفكرة الٌومٌة والتغذٌة   -

 الرايعة
 التطبٌك العملً. 

 مالحظة االداء.  -
 االمتحانات المصٌرة  -
 ٌةتمٌٌم العروض التمدٌم -
تمٌٌم التمارٌر والتكالٌف  -

 نشطةواأل
 االمتحانات الشفوٌة  -
 تمٌٌم النزول المٌدانً -

a2 
– 

a2- ٌتسأأأتراتٌيٌة البأأأدائل اال شأأأرح  
المتاحأأأة  االتسأأأتراتٌيٌات  أنأأأواعو 
المنظمة  , وعناصأر عملٌأة دارة إل

  تستراتٌيٌة الرلابة اال

 الحوار والمنالشة    -
 التعلم الذاتً والتعاونً  -
 والمهام والتكالٌف نشطةاأل   -
التدرٌس المصغر والتغذٌة   -

 الرايعة
المفكرة الٌومٌة والتغذٌة   -

 الرايعة
 التطبٌك العملً.

 مالحظة االداء.  -
 االمتحانات المصٌرة  -
 تمٌٌم العروض التمدٌمٌة -
تمٌٌم التمارٌر والتكالٌف  -

 نشطةواأل
 االمتحانات الشفوٌة  -
 تمٌٌم النزول المٌدانً -

a3- a3- واألدوات  لٌبتسأأأأأأااأل ذكرٌأأأأأأ
الفنٌة والنماذج العلمٌة والتً تمكأن  
من دراتسة وتشخٌص وتحلٌل البٌئة 

 الخاريٌة والداخلٌة.

 الحوار والمنالشة    -
 التعلم الذاتً والتعاونً  -
 والمهام والتكالٌف نشطةاأل   -
التدرٌس المصغر والتغذٌة   -

 الرايعة
المفكرة الٌومٌة والتغذٌة   -

 الرايعة
 التطبٌك العملً.

 الحظة االداء. م -
 االمتحانات المصٌرة  -
 تمٌٌم العروض التمدٌمٌة -
تمٌٌم التمارٌر والتكالٌف  -

 نشطةواأل
 االمتحانات الشفوٌة  -
 تمٌٌم النزول المٌدانً -

 

 التدرٌس والتقوٌم:     استراتٌجٌة ثانٌا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( ب
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة
Intellectual Skills CILOs 

 التدرٌس استراتٌجٌة 
Teaching Strategies 

 التقوٌم استراتٌجٌة 
Assessment 
Strategies 

b1–  -  ٌمٌأأأأأز بأأأأأٌن تأأأأأأثٌرات عناصأأأأأر و
متغٌأأرات البٌئأأأة الداخلٌأأة  والخاريٌأأأة 

 االداءعلى 

 المحاضرات التفاعلٌة -

 ةالعروض التوضٌحٌ -

 المنالشات -

 الوايبات والتكلٌفات -

 االختبارات المصٌرة -

 الممابلة -

d2-  المهأأام إلنيأأاز ٌشأأارن بالعمأأل ضأأمن فرٌأأك عمأأل فعأأال
 المحددة.

D1 ٌشارن فً فرق العمل بكفاءة, وبما ٌمكنه .
 من العمل فً مختلف وظائف التتسوٌك والبٌع.
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 العصف الذهنً -

 التعلم التعاونً -

 حل المشكالت -

 المالحظة -

 االمتحان النصفً -

 االمتحان النهائً -

b2 -   عناصأأر  تسأأتراتٌيٌة ٌحأأدد البأأدائل اال
رلابأة وال تسأتراتٌيٌة تطبٌك اال أشكالو

 علٌها

 المحاضرات التفاعلٌة -

 ةالعروض التوضٌحٌ -

 المنالشات -

 العصف الذهنً -

 التعلم التعاونً -

 حل المشكالت -

 الوايبات والتكلٌفات -

 االختبارات المصٌر -

 الممابلة -

 المالحظة -

 االمتحان النصفً -

 االمتحان النهائً -

 

 التدرٌس والتقوٌم: راتٌجٌة استثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( ب
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة
Professional and Practical 

Skills CILOs 

 التدرٌس استراتٌجٌة 
Teaching Strategies 

 التقوٌم استراتٌجٌة 
Assessment 
Strategies 

c1- ٌنفٌذالخطط والبرامج الكفٌلة  بت طبك 
 فً الوالع العملً. تستراتٌيٌة اال
 

 العرض التوضٌحً -

 المنالشات -

 حل المشكالت -

 العصف الذهنً -

 دوارتمثٌل األ -

 التعلم باالكتشاف -

 الوايبات والتكلٌفات -

 االختبار المصٌر -
 الممابلة 

 المالحظة  -

 مشروع التخرج -

 االمتحان النهائً -

c2-  -  التمٌأأأأٌم والرلابأأأأة ٌطبأأأأك معأأأأاٌٌر
تطبٌأأك  نيأأاح. لضأأمان تسأأتراتٌيٌة اال
 تستراتٌيٌة اال

 العرض التوضٌحً -

 المنالشات -

 حل المشكالت -

 العصف الذهنً -

 دوارتمثٌل األ -

 التعلم باالكتشاف -

 الوايبات والتكلٌفات -

 االختبار المصٌر -

 الممابلة  -

 المالحظة  -

 مشروع التخرج -

 االمتحان النهائً -

 

     التدرٌس والتقوٌم: استراتٌجٌة م المقرر )المهارات العامة( برابعا: مواءمة مخرجات تعل
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) 

Skills CILOs 

 التدرٌس استراتٌجٌة 
Teaching Strategies 

 التقوٌم استراتٌجٌة 
Assessment 
Strategies 

d1-  ٌتواصل مع رؤتسائه وزمالئه
بفعالٌة معتمداً على 

 .  المعلومات المناتسبة.

 العروض التوضٌحٌة  -

 المنالشة  -

 العصف الذهنً -

 حل المشكالت -

 دوارتمثٌل األ -

 الوايبات والتكالٌف -

 تمٌٌم التكالٌف والمهام  -

 المالحظة -

 الممابلة -

 مشروع التخرج -
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 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 االمتحان النهائً - التعلٌم التعاونً -

d2- بالعمل ضمن فرٌك عمل  ٌشارن
المهام إلنياز فعال 
 المحددة.

 العروض التوضٌحٌة  -

 المنالشة  -

 العصف الذهنً -

 حل المشكالت -

 دوارتمثٌل األ -
 التعلٌم التعاونً

 الوايبات والتكالٌف -

 تمٌٌم التكالٌف والمهام  -

 المالحظة -

 الممابلة -

 مشروع التخرج -
 االمتحان النهائً

 
 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات 
الرئٌسة/ 
 الوحدات

Topic List / 
Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

عدد 
 األسابٌع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

رموز مخرجات التعلم 
 للمقرر

(CILOs) 

1 
مقدمه فً 

دارة اإل
  ستراتٌجٌة اال

تستراتٌيٌةاالدارة مفهوم اإل -   
مفهوم التخطٌط االتستراتٌيً -  
دارة اإلمتستوٌات  -
تستراتٌيٌةاال   
التخطٌط االتستراتٌيً عملٌة -  
التخطٌط االتستراتٌيً عملٌة -  
 

1 3  a1,a2,b1,d1,d2 

2 
لة رؤٌة ورسا
 المنظمة

   تستراتٌيٌة مفهوم الرؤٌة اال
 ا, أهمٌتهو

    تستراتٌيٌة عناصر الرؤٌة اال
 اأهمٌتهمفهوم الرتسالة و

 الرتسالة إعدادخطوات 
 العاللة بٌن الرؤٌة والرتسالة

1 3 

a1,a2,b1,d1,d2 

3 

البٌئة تحلٌل 
 الخارجٌة

 مفهوم البٌئة
 عناصر البٌئة الخاريٌة العامة

 ئة دراتسة متغٌرات البٌ
أثر البٌئة على األداء 

 االتستراتٌيً للمنظمة

1 3 

a2,b1,b2,c1,d1,d3 

4 

دراسة البٌئة 
 الداخلٌة 

 مفهوم البٌئة الداخلٌة
عناصر و مكونات البٌئة 

 الداخلٌة 
 تحلٌل البٌئة الداخلٌة 

 طرق التنبؤ بالمتغٌرات البٌئٌة 
مصفوفة تمٌٌم عناصر البٌئة 

    الداخلٌة 

1 3 

 
 
 

a2,b1,b2,c1,d1,d3 
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 5 

المنظمة أهداف  

 , هدافمفهوم األ
  هدافأهمٌة و فوائد األ
        -: هدافتصنٌف األ

ا أو لمدى تأثٌرها همٌتهوفماً أل
 طار,وفماً لمياالتها, وفماً لإل
الزمنً, ووفماً ألصحاب 

 المصالح

1 3 

a2,b1,b2,c1,d1,d3 

6 

لبدائل ا
  ستراتٌجٌة اال

االستراتٌجٌات و
العامة   

 -: تستراتٌيٌة اال واعأن
على متستوى  تستراتٌيٌة اال

 المنظمة 
على متستوى  تستراتٌيٌة اال

 (األعمالالمطاع )
على  متستوى  تستراتٌيٌة اال

 الوظٌفة 
 الدولٌة       تستراتٌيٌة اال

على   تستراتٌيٌة اال أنواع
 -متستوى المنظمة :

 اتستراتٌيٌات النمو والتوتسع 
 اتستراتٌيٌات االنكماش  

 يٌات التنوٌع اتستراتٌ
 المكثفة  االتستراتٌيٌات 
العامة لبور  االتستراتٌيٌات 

 -تر:
 المٌادة فً للة التكلفة  اتستراتٌيٌة 
 التمٌز  اتستراتٌيٌة 
 التركٌز  اتستراتٌيٌة 

2 6 

a1,a2,b1,d1,d2 

الفنٌة  سالٌباأل 7
فً تطوٌر و 

أٌجاد 
 االستراتٌجٌات 

 البدٌلة

 -SWOTمصفوفة تحلٌل 
وعة بوتسطن مصفوفة ميم -
  تستراتٌيٌة اال

 - مصفوفة ينرال الكترٌن 
 تمارٌن عملٌة

2 6 

 
 
 

a1, a2,b1, 
c1,d1,d2 

11 

الخٌار 
 اإلستراتٌجً 

العوامل المؤثرة فً عملٌة 
 االختٌار اإلتستراتٌيً

األتسلوب الكمً المتستخدم فً 
 عملٌة االختٌار اإلتستراتٌيً

 تمارٌن عملٌة  

1 3 

 
 

a1,a3,b1, 
c2,d2 

 11  

بٌق تط
  ستراتٌجٌة اال

  تستراتٌيٌة مفهوم تطبٌك اال
تطبٌك  أشكالعناصر أو 
 -:ةاالتستراتٌيٌ

 الهٌكل التنظٌمً       -1
 التسنوٌة      هدافاأل -2
 التسٌاتسات  التنظٌمٌة -3
 البرامج                 -4
 الموازنات              -5

2 6 

   a2,a3,b1, 
b2,c1,d1,d2 
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 ات             يراءاإل -6
 المواعد                

12 

الرقابة 
  ستراتٌجٌة اال

  تستراتٌيٌة مفهوم الرلابة اال
ٌة لعملٌة تساتسالعناصر األ
 -: تستراتٌيٌة الرلابة اال
  هدافوضع األ

تمٌٌم األداء)لٌاس االداء  
 الفعلً(
 ات التصحٌحٌةيراءاإلالمٌام ب

 خصائص النظام الرلابً الفعال 
 تمارٌن عملٌة 

1 3 

 
 a2, a3 ,b1, 

b2,b3,c1,d1,d2 

13  

 
منالشة حاالت عملٌة فً 

  تستراتٌيٌة االدارة اإل
1 3 

 a1, a2, a3, 
b2, c1, 

c2,d1,d2, 
d3 

عدد األسابٌع والساعات الفعلٌةاجمالً   
 Number of Weeks /and Contact Hours 

Per Semester 
14 42 === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

      المحاضرات      
         التدرٌس المصغر 
        حل المشكالت 
   ًالتعلم التعاون 
     العروض التوضٌحٌة 
               ًالعصف الذهن 
  8              دوارتمثٌل األ 
                     الحوار والمنالشة 
                                       ًالتعلٌم الذات 
 التعلم باالكتشاف 

 

vi. والتكلٌفات  نشطةاألTasks and Assignments: 

 م
N
o 

 / التكلٌف نشطةاأل
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

 أسبوع التنفٌذ
Week Due 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

 فردٌةانشطه وتكالٌف  1
 

10 4,7,12 a1,a2, 
a3,b1,b2,c1,c2 

 ,a3, b1, b2, c1   13 ,9 ,6 5 تحضٌر الطالب الموضوع وعرضه 2
c2, d1, d2 

 ,a1,a2,a3, b1  اتسبوعٌا 5 الحوار والمشاركة التفاعلٌة للطالب فً الماعة 3
b2, c2,d2, d3  

 === ==  Total Score 20إجمالً الدرجة  



 

 

 

                                                                                             

 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
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vii. التعلم تقٌٌم Learning Assessment: 

 الرقم
No. 

 التقٌٌم أنشطة 
Assessment Tasks 

 التقٌٌم أسبوع
Week 
due 

 الدرجة
Mark 

 إلىنسبة الدرجة 
الدرجة النهائٌة 
Proportion 

of Final 
Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

2 
 4,7,12 والتكالٌف   نشطةاأل

21 21% 
 a1,a2, 

a3,b1,b2,c1,c2 

3 
تحضٌر الطالب الموضوع 

 وعرضه
6,9,13 

5 5%  
  

a3,b1,b2,c1,c2, 
d1,d2 

5 
 8 اختبار تحرٌري نصفً

15 15%  
 a1, a2, 

a3,b1,b2,c2,d3 

%61 61 16  االمتحان النهائً 6  يمٌع المخريات  

 Total  === %100 100   اإلجمالً

 

كتابة المرايع للممرر )اتسم المؤلف, تسنة النشر, اتسم الكتاب, دار :  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 النشر, بلد النشر(.

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(Required Textbook(s) المراجع الرئٌسة .1

 دار الناشر الدولً . 2118رؤٌة معاصرة,  تستراتٌيٌة االدارة عبد الباتسط عباس: اإل أنس , 
 , يامعة الماهرة , مصر 2116  تستراتٌيٌة االدارة دمحم الدمحمي الماضً: اإل -1

 المتساعدة: المرايع .2

 فً المرن الحادي والعشرٌن : النظرٌة  تستراتٌيٌة االدارة عبد الباري درة , ناصر يرادات: اإل
  األردن, دار وائل ,عمان 2114والتطبٌك. الطبعة األولى, : 

  منشورات يامعة العلوم والتكنولويٌا . صنعاء  تستراتٌيٌة االدارة منصور دمحم إتسماعٌل العرٌمً .اإل.
2112. 

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنترنتومواقع  لكترونٌةالمصادر اإل .3

.اإلنترنتتويٌه الطلبة بالريوع لموالع مرتبطة بموضوعات الممرر فً   

 

viii. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

 : Class Attendanceمٌة سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌ 1

 % من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلن.55ٌلتزم الطالب بحضور  -
الممأرر تمرٌأرا بحضأور وغٌأاب الطأالب للمتسأم وٌحأرم الطالأب مأن دخأول االمتحأان فأً حأال  أتسأتاذٌمدم  -

 الحرمان من ميلس المتسم. إلرار% وٌتم 25تياوز الغٌاب 

 :Tardyتأخر الحضور الم 2

تأأخر لمدة ربع تساعة لأثال  مأرات فأً الفصأل الدراتسأً, وإذا تأخر للطالب حضور المحاضرة إذا  ٌتسمح -
 الممرر, وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة. أتستاذزٌادة عن ثال  مرات ٌحذر شفوٌا من 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دلٌمة من بدء االمتحان 21ممدار )تأخر نهائً إذا ال ٌتسمح للطالب دخول االمتحان ال -
 إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبك اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة. -
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 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع  4

نفٌأأذ التكلٌفأأات الممأأرر نأأوع التعٌٌنأأات فأأً بداٌأأة الفصأأل وٌحأأدد مواعٌأأد تتسأألٌمها وضأأوابط ت أتسأأتاذٌحأأدد  -
 وتتسلٌمها.

 فً تتسلٌمه.تأخر الطالب فً تتسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درية التكلٌف الذي تأخر إذا  -

 :Cheatingالغش  5

 ن الطالب.ئوفً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبك علٌه الئحة ش -
 ش او النمل فً التكلٌفات والمشارٌع ٌحرم من الدرية المخصصة للتكلٌف.فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغ -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 فً حالة ويود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبك الالئحة الخاصة بذلن -

 :Other policies آخري تسٌاتسات  7

 تتسلٌم التكلٌفات ..... الخ مثل اتستخدام الموباٌل أو مواعٌد آخري أي تسٌاتسات  -

 
  



 

 

 

                                                                                             

 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

 


