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 اتمواصفات مقرر القٌادة وعملٌة اتخاذ القرار
 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 اتاذ القرارالقٌادة وعملٌة اتخ :اسم المقرر  .1

 pol4110 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 مجمالًاإل تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

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

 ال ٌومجد :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن ومجدت  .5

 دال ٌوج (:المتطلبات المصاحبة )إن ومجدت  .6

 بكالورٌوس علوم سٌاسٌة  درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي   .7

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 فصلً نظام الدراسة:  .9

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

 د. ناصر محمد الطوي مرامجع مواصفات المقرر  .11

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر:  .12

 

II. رر:وصف المق 

تتعلق بمفهوم  مهمةرفع كفاءة الطالب وتنمٌة قدراته العلمٌة والمهنٌة، من خالل ما ٌحتوٌه من مواضٌع الى هذا المقرر هدف ٌ
ٌهدف لطلبة المستوى الرابع تخصص علوم سٌاسٌة، حٌث  الرئٌسةالقٌادة واتخاذ القرار، وٌعتبر هذا المقرر من المقررات 

وعملٌة اتخاذ القرار والتً تحتوي على العالقة  اإلدارٌةوالمبادئ والخصائص المتعلقة بالقٌادة المفاهٌم واألسس  هذا المقرر
فً ظل النظرٌات الحدٌثة، كما  اإلدارٌةوالقٌادة والفكر اإلداري القدٌم ونظرٌات القٌادة  –بٌن القٌادة واإلدارة والفرق بٌنهما 

 ، ومعوقاتها .اإلدارٌةة فً القٌادة ٌسهم هذا المقرر أٌضا فً توضٌح االتجاهات الحدٌث
لعملٌة اتخاذ القرارات، والتً ٌتطلب من الطالب اإللمام بها ضمن  ساسٌةٌحتوي هذا المقرر أٌضا على: المراحل والخطوات األ

 للمقرر الدراسً. ساسٌةالمتطلبات األ
 

III. :مخرمجات التعلم 

 لى أن:بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً ع

a1 .ٌشرح المفاهٌم المرتبطة بالقٌادة واتخاذ القرار 
 a2 .ٌوضح العالقة بٌن القٌادة واإلدارة والفرق بٌنهما 

a3  القٌادة وأنماطها وخصائصها وصفاتها. أهمٌةٌذكر 
 a4 الحدٌثة فً القٌادة.واالتجاهات ٌكتب عن النظرٌات 
 b1القتها باإلدارة.ٌحلل المفاهٌم والمبادئ المرتبطة بالقٌادة وع 
 b2 فً الواقع العملً. اإلدارٌةٌربط بٌن االتجاهات الحدٌثة فً القٌادة والعملٌة 
b3  فً المؤسسات الحكومٌة. اإلدارٌةٌشخص المشاكل المرتبطة بالقٌادة 
c1  ممارسة العمل اإلداري والمهنً. أثناءٌوظف مفاهٌم القٌادة واتخاذ القرار 
c2 اإلدارٌةت الصائبة لحل المشكالت ٌسهم فً اتخاذ القرارا. 
c3 لعملٌة اتخاذ القرار. ساسٌةٌطبق المراحل األ 
d1 .ٌكتب تقرٌرا متكامال عن مشكلة إدارٌة ومقترحات حلها 

 d2سٌه فً العمل.ئوبطرٌقة علمٌة وسلٌمة مع زمالئه ومر أصلٌتو 
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d3 ممارسة العمل اإلداري. أثناءمن مهام القٌادة  سٌه فً التخطٌط والتنسٌق والتنفٌذ وغٌرهائوٌتعاون مع زمالئه ومر 

 

IV. :مواءمة مخرمجات تعلم المقرر مع مخرمجات تعلم البرنامج 

 مخرمجات تعلم المقرر مخرمجات تعلم البرنامج

 A:المعرفة والفهم : 

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

 a1 .ٌشرح المفاهٌم المرتبطة بالقٌادة واتخاذ القرار 

A2  لحقل العلوم  الرئٌسةٌشرح األسس العلمٌة للفروع
 السٌاسٌة.

 a2 .ٌوضح العالقة بٌن القٌادة واإلدارة والفرق بٌنهما 

A3  ٌتعرف على االتجاهات الحدٌثة فً حقول المعرفة
 السٌاسٌة.

a3  صها وصفاتها.القٌادة وأنماطها وخصائ أهمٌةٌذكر 

  a4  الحدٌثة فً القٌادة.واالتجاهات ٌكتب عن النظرٌات 

 B:المهارات الذهنٌة : 

B1  ٌوظف المناهج واألدوات العلمٌة لفهم الظواهر
 والمؤسسات السٌاسٌة.

 b1 ٌحلل المفاهٌم والمبادئ المرتبطة بالقٌادة وعالقتها
 باإلدارة.

B2 السٌاسٌة  حداثر واألٌفسر العالقات بٌن متغٌرات الظواه
 مبٌنا العوامل التً تؤثر فٌها.

 b2 اإلدارٌةٌربط بٌن االتجاهات الحدٌثة فً القٌادة والعملٌة 
 فً الواقع العملً.

B3 اإلقلٌمٌةٌشرح التحوالت واألزمات السٌاسٌة المحلٌة و 
 والدولٌة.

b3  فً  اإلدارٌةٌشخص المشاكل المرتبطة بالقٌادة
 المؤسسات الحكومٌة.

 C:المهارات المهنٌة والعملٌة : 

C1 
ٌطبق المعارف ومناهج البحث فً دراسة مشاكل الحٌاة 
السٌاسٌة واإلدارة العامة وٌقدم مقترحات للتعامل 

 معها.

c1  ممارسة العمل  أثناءٌوظف مفاهٌم القٌادة واتخاذ القرار
 اإلداري والمهنً.

C2 ٌا السٌاسٌة فً فهم قضا أهمٌطور المعارف النظرٌة بما ٌس
 والدولٌة. اإلقلٌمٌةالعربٌة و

c2  ٌسهم فً اتخاذ القرارات الصائبة لحل المشكالت
 .اإلدارٌة

C3  عد الدراسات والتقارٌر العلمٌة بما ٌسهم فً تطوٌر العمل ٌ
 .القانون وثقافة المواطنة السٌاسً وٌعزز سٌادة

c3 لعملٌة اتخاذ القرار. ساسٌةٌطبق المراحل األ 

 Dمهارات العامة واالنتقالٌة:: ال 

D1  ٌوظف مهارات االتصال السٌاسً فً ترشٌد أداء

 المؤسسات العامة وتوجهات الرأي العام.

d1  ٌكتب تقرٌرا متكامال عن طبٌعة مشكلة إدارٌة ومقترحات
 حلها.

D2  ًبرامج العمل السٌاسً والدبلوماسً  إعدادٌشارك ف
 وإدارة الحوار والتفاوض.

 d2سٌه فً ئوطرٌقة علمٌة وسلٌمة مع زمالئه ومرب أصلٌتو
 العمل.

D3  ٌات أخالقبروح الفرٌق الواحد ملتزماً ب زمالئهٌعمل مع
 المهنة.

d3 سٌه فً التخطٌط والتنسٌق ئوٌتعاون مع زمالئه ومر
 ممارسة العمل اإلداري. أثناءوالتنفٌذ وغٌرها من مهام القٌادة 

D4  مج التقنٌة فً خدمة العمل التكنولوجٌا والبرا أنظمةٌستخدم
 السٌاسً.

d4  ٌجمع البٌانات والمعلومات من المصادر المناسبة، مع

 توظٌفها فً عملٌة البحث العلمً.
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 :والتقوٌم التدرٌس بإستراتٌمجٌة  )الذهنٌة المهارات( المقرر تعلم مخرمجات مواءمة ثانٌا:

 المهارات /المقرر مخرمجات التدرٌس إستراتٌمجٌة التقوٌم إستراتٌمجٌة
 الذهنٌة

  المالحظة والتقٌٌم خالل المحاضرة والنقاش 

 تقٌٌم الدراسات والواجبات الفردٌة والجماعٌة 

 هائٌة.االختبارات النصفٌة والن 

 المحاضرة الفاعلة 

 الحوار والنقاش 

 .ًالعصف الذهن 

 ( ًوالتكالٌف الفردٌة  األنشطةالتعلٌم الذات
 والجماعٌة(

 .المفكرة األسبوعٌة 

b1 ٌحلل المفاهٌم والمبادئ المرتبطة
 بالقٌادة وعالقتها باإلدارة.

.iv مواءمة مخرمجات التعلم باستراتٌمجٌات التدرٌس والتقوٌم 

 :والتقوٌم التدرٌس باستراتٌمجٌة  )والفهم المعارف( المقرر تعلم مخرمجات مواءمة :أوال

 المعرفة / المقرر مخرمجات إستراتٌمجٌة التدرٌس التقوٌم إستراتٌمجٌة
 والفهم

  .المالحظة والتقٌٌم خالل المحاضرة والنقاش 

 .تقٌٌم الدراسات والتكالٌف الفردٌة والجماعٌة 

 .االختبارات والواجبات النصفٌة والنهائٌة 

  اإلٌضاحٌةالمحاضرة. 

 .الحوار والنقاش 

 .ًالعصف الذهن 

 والتكالٌف الفردٌة  األنشطةلذاتً )التعلٌم ا
 والجماعٌة(.

 .المفكرة األسبوعٌة 

a1  ٌشرح المفاهٌم المرتبطة
 بالقٌادة واتخاذ القرار.

  .المالحظة والتقٌٌم خالل المحاضرة والنقاش 

 .تقٌٌم الدراسات والتكالٌف الفردٌة والجماعٌة 

 .االختبارات والواجبات النصفٌة والنهائٌة 

  ٌةحٌضااإلالمحاضرة. 

 .الحوار والنقاش 

 .ًالعصف الذهن 

 ( ًوالتكالٌف الفردٌة  األنشطةالتعلٌم الذات
 والجماعٌة(.

 .المفكرة األسبوعٌة 

a2  ٌوضح العالقة بٌن القٌادة
 واإلدارة والفرق بٌنهما.

  .المالحظة والتقٌٌم خالل المحاضرة والنقاش 

 .تقٌٌم الدراسات والتكالٌف الفردٌة والجماعٌة 

 ت والواجبات النصفٌة والنهائٌة.االختبارا 

  اإلٌضاحٌةالمحاضرة. 

 .الحوار والنقاش 

 .ًالعصف الذهن 

 ( ًوالتكالٌف الفردٌة  األنشطةالتعلٌم الذات
 والجماعٌة(.

 .المفكرة األسبوعٌة 

a3  القٌادة وأنماطها  أهمٌةٌذكر
 وخصائصها وصفاتها.

  .المالحظة والتقٌٌم خالل المحاضرة والنقاش 

 اسات والتكالٌف الفردٌة والجماعٌة.تقٌٌم الدر 

 .االختبارات والواجبات النصفٌة والنهائٌة 

 ٌة.ٌضاحالمحاضرة اإل 

 .الحوار والنقاش 

 .ًالعصف الذهن 

 ( ًوالتكالٌف الفردٌة  األنشطةالتعلٌم الذات
 والجماعٌة(.

 .المفكرة األسبوعٌة 

a4  ٌكتب عن النظرٌات
 الحدٌثة فً القٌادة.ات تجاهواإل
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  المالحظة والتقٌٌم خالل المحاضرة والنقاش 

 فردٌة والجماعٌةتقٌٌم الدراسات والواجبات ال 

 .االختبارات النصفٌة والنهائٌة 

 المحاضرة الفاعلة 

 الحوار والنقاش 

 .ًالعصف الذهن 

 ( ًوالتكالٌف الفردٌة  األنشطةالتعلٌم الذات
 والجماعٌة(

 .المفكرة األسبوعٌة 

b2ات الحدٌثة فً تجاهٌربط بٌن اإل
فً الواقع  اإلدارٌةالقٌادة والعملٌة 

 العملً.

 ٌٌم خالل المحاضرة والنقاش المالحظة والتق 

 تقٌٌم الدراسات والواجبات الفردٌة والجماعٌة 

 .االختبارات النصفٌة والنهائٌة 

 المحاضرة الفاعلة 

 الحوار والنقاش 

 .ًالعصف الذهن 

 ( ًوالتكالٌف الفردٌة  األنشطةالتعلٌم الذات
 والجماعٌة(

 .المفكرة األسبوعٌة 

b3  ٌشخص المشاكل المرتبطة
فً المؤسسات  رٌةاإلدابالقٌادة 

 الحكومٌة.

 

 :والتقوٌم التدرٌس بإستراتٌمجٌة )والعملٌة المهنٌة المهارات( المقرر تعلم مخرمجات مواءمة :ثالثا

 المهارات /المقرر مخرمجات التدرٌس إستراتٌمجٌة التقوٌم استراتٌمجٌة
 والعملٌة المهنٌة

  المالحظة والتقٌٌم خالل المحاضرة والنقاش 

  والواجبات الفردٌة تقٌٌم الدراسات
 والجماعٌة.

 .االختبارات النصفٌة والنهائٌة 

 المحاضرة الفاعلة 

 الحوار والنقاش 

 .ًالعصف الذهن 

 ( ًوالتكالٌف الفردٌة  األنشطةالتعلٌم الذات
 والجماعٌة(

 .المفكرة األسبوعٌة 

c1  ٌوظف مفاهٌم القٌادة واتخاذ
ممارسة العمل اإلداري  أثناءالقرار 

 والمهنً.

 حظة والتقٌٌم خالل المحاضرة والنقاش المال 

  تقٌٌم الدراسات والواجبات الفردٌة
 والجماعٌة.

 .االختبارات النصفٌة والنهائٌة 

 المحاضرة الفاعلة 

 الحوار والنقاش 

 .ًالعصف الذهن 

 ( ًوالتكالٌف الفردٌة  األنشطةالتعلٌم الذات
 والجماعٌة(

 .المفكرة األسبوعٌة 

c2  ٌسهم فً اتخاذ القرارات
 .اإلدارٌةصائبة لحل المشكالت ال

  المالحظة والتقٌٌم خالل المحاضرة والنقاش 

  تقٌٌم الدراسات والواجبات الفردٌة
 والجماعٌة.

 .االختبارات النصفٌة والنهائٌة 

 المحاضرة الفاعلة 

 الحوار والنقاش 

 .ًالعصف الذهن 

 ( ًوالتكالٌف الفردٌة  األنشطةالتعلٌم الذات
 والجماعٌة(

 بوعٌة.المفكرة األس 

c3 لعملٌة  ساسٌةٌطبق المراحل األ
 اتخاذ القرار.

 

 

 :والتقوٌم التدرٌس باستراتٌمجٌة) العامة المهارات (المقرر تعلم مخرمجات مواءمة رابعا:

 المقرر مخرمجات التدرٌس استراتٌمجٌة التقوٌم استراتٌمجٌة
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  المالحظة والتقٌٌم خالل المحاضرة والنقاش 

 ت الفردٌة والجماعٌةتقٌٌم الدراسات والواجبا 

 .االختبارات النصفٌة والنهائٌة 

 .المحاضرة 

 .الحوار والنقاش 

 .ًالعصف الذهن 

 ( ًوالتكالٌف الفردٌة  األنشطةالتعلٌم الذات
 والجماعٌة(.

 .المفكرة األسبوعٌة 

d1  ٌكتب تقرٌرا متكامال عن طبٌعة
 مشكلة إدارٌة ومقترحات حلها.

  والنقاش المالحظة والتقٌٌم خالل المحاضرة 

 تقٌٌم الدراسات والواجبات الفردٌة والجماعٌة 

 .االختبارات النصفٌة والنهائٌة 

 .المحاضرة 

 .الحوار والنقاش 

 .ًالعصف الذهن 

 ( ًوالتكالٌف الفردٌة  األنشطةالتعلٌم الذات
 والجماعٌة(.

 .المفكرة األسبوعٌة 

 d2بطرٌقة علمٌة وسلٌمة  أصلٌتو
 سٌه فً العمل.ئومع زمالئه ومر

 لمالحظة والتقٌٌم خالل المحاضرة والنقاش ا 

 تقٌٌم الدراسات والواجبات الفردٌة والجماعٌة 

 .االختبارات النصفٌة والنهائٌة 

 .المحاضرة 

 .الحوار والنقاش 

 .ًالعصف الذهن 

 ( ًوالتكالٌف الفردٌة  األنشطةالتعلٌم الذات
 والجماعٌة(.

 .المفكرة األسبوعٌة 

d3 سٌه فً ئوٌتعاون مع زمالئه ومر
التخطٌط والتنسٌق والتنفٌذ وغٌرها 

ممارسة العمل  أثناءمن مهام القٌادة 
 اإلداري.

 

IV. مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرمجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحدٌد  كتابة
 الساعات المعتمدة لها.  

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 المجانب النظري                                                           أوال:

 المواضٌع التفصٌلٌة وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 

 األسابٌع
الساعات 

 الفعلٌة
 مخرمجات تعلم المقرر

1 

 القٌادة

 .مفهوم القٌادة والمفاهٌم المرتبط هبها 

  العالقة بٌن القٌادة واإلدارة والفرق
 ا.بٌنهم

1 3 a1 a2 b1 c1 

2 
 ها(، أنواعالقٌادة، وأنماطها ) أهمٌة

 وصفاتها، وخصائصها.
1 3 

a1 a2 a3 b1 c1 
d1 

3 
 .خصائص القٌادة وتصنٌفاتها وصفاتها 

1 3 
a1 a2 a3 a4 b1 
c1 

4  .3 1 القٌادة فً الفكر اإلداري القدٌم a1 a2 a4 b1 c1 

5 
  فً ظل  اإلدارٌةنظرٌات القٌادة(

 ات الحدٌثة(.النظرٌ
3 9 

a1 a2 a4 b1 b2 
c1 d1 d2 d3 

6 

 ات الحدٌثة فً القٌادة:تجاهاإل 
القٌادة التبادلٌة  –)القٌادة الكارٌزمٌة 

القٌادة فً بٌئة  –القٌادة التحولٌة  –
 العمل الجدٌد(.

2 6 

a1 a2 a4 b1 b2 
c1 d1 d2 d3 
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7 
 .معوقات القٌادة 

1 3 
a1 a2 a4 b1 b2 
c1 d1 d2 d3 

تخاذ القرارا 8  

 فً  أهمٌتهاماهٌة اتخاذ القرارات و
 اإلدارة.

1 3 
a1 c1 c2 c3 d1 

d2 

 .مفهوم القرار فً علم اإلدارة 

  .الفرق بٌن صنع القرار واتخاذ القرار 
1 3 

a1 c1 c2 c3 d1 
d2 

  اتخاذ القرارات فً الفكر اإلداري
 3 1 القدٌم والحدٌث.

a1 c1 c2 c3 d1 
d2 

 لقرارات )المراحل عملٌة اتخاذ ا
 (.ساسٌةوالخطوة األ

1 3 
a1 c1 c2 c3 d1 

d2 

 42 14 األسابٌع والساعات إمجمالً
 

 

 استراتٌمجٌات التدرٌس:  .1

 وصف كٌفٌة استخدامها استراتٌمجٌة التدرٌس

 المحاضرة
وشاارح المعااارف النظرٌااة للمقااررات لجمااع كبٌاار ماان الطااالب فااً القاعااة بطرٌقااة  إٌضاااحوفٌهااا ٌااتم 
فً الوقت الذي ٌقوم فً الطالاب باالساتماع بهادوء،  أحٌاناً مع استخدام السبورة  األستاذن قبل مباشرة م

 وقد ٌدون بعض الطالب المالحظات البسٌطة .

 الحوار والمناقشة
أو باٌن عادد  األساتاذوفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بٌن طرفٌن أو أكثر داخل المحاضرة سواء بٌن الطالب و

 وتوجٌهه. األستاذ إشرافحت من الطالب أنفسهم ت

 المهام والتكالٌف البحثٌة
مفاردات المقارر ومان ثام ٌقاوم بعرضاه علاً  إحدىكامل فً تكلٌف الطالب بإجراء بحث وهً طرٌقة 
 نقاش حول الموضوع فً مجاالت العلوم السٌاسٌة المختلفة. إثارةبقٌة الطالب و

 العصف الذهنً
طارح كال ماا لادٌهم مان أفكاار حاول قضاٌة ماا، أو مشاكلة ماا  وفٌها ٌتم التفاعل وتشجٌع الطاالب علاى

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم. أثناءتطرح علٌهم جمٌعا 

 مشارٌع فردٌة 
تكلٌاف جمٌاع الطاالب  ٌاتمٌطلب من كل طالب تنفٌاذ دراساة موضاوع محادد سالفاً، وبشاكل منفارد وقاد 

 بمشروع واحد، وقد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.

 التعلم الذاتً
إلدارة عملٌااة التعلااٌم بحٌااث ٌناادمج المااتعلم بمهمااات تعلٌمٌااة  اإلجااراءاتوفٌهااا ٌااتم اتباااع مجموعااة ماان 

 تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.

 المحاكاة
وفٌها ٌتم افتعال واقع سٌاسً ما تتشابه معطٌاته مع الواقع ٌتم توفٌره للمتعلم مان موقاف شابٌه بمواقاف 

ٌاة السٌاسٌة الواقعٌة، حٌث ٌتم وضعه فٌه لكً ٌتقمص دور وقرارات وسلوك الطرف المراد تحلٌل الح
 وتوقع سلوكه.

 

V. والتكلٌفات: األنشطة 

 الدرمجة األسبوع مخرمجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

1 
تقرٌر عن مفردة من مفردات  إعداد

 المقرر
a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 w10 21 

 a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 w11 11 حضور المحاضرات 2
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 31 مجمالًاإل

 

VI. :تقٌٌم التعلم 

 الدرمجة  األسبوع أنشطة التقٌٌم الرقم
نسبة الدرمجة إلى درمجة  التقوٌم 

  النهائً
 المخرمجات التً ٌحققها

1 
  الواجبات/ التكالٌف

20 02%  
a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 

c1 c2 c3 d1 d2 d3 

2 
 w1-w12 حضور المحاضرات

10 02%  
a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 

c1 c2 c3 d1  

3 
 w8 اختبار نصفً

02 02%  
a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 

c1 c2 c3 d1 

4 
 w16 االختبار النهائً

60 02%  
a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 

c1 c2 c3 d1 

جمالًاإل  100 022%   

 

VII. تعلم:لمصادر ا 

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

 : ) ال تزٌد عن مرمجعٌن( المرامجع الرئٌسة

 م.0202الفعالة، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع، عمان، األردن،  اإلدارٌةد. بالل خلف السكارنة، القٌادة  -0
 م.0222لتوزٌع، عمان، األردن، بٌن النظرٌة والتطبٌق، دار الثقافة للنشر وا اإلدارٌةد. نواف كنعان، اتخاذ القرارات  -0

 المرامجع المساعدة

 م.0202د. أسامة خٌري، القٌادة االستراتٌجٌة، دار الراٌة للنشر والتوزٌع، عمان، األردن،  -0
 م.0222د. مدحت محمد أبو النصر، قادة المستقبل )القٌادة المتمٌزة الجدٌدة(، المجموعة العربٌة للتدرٌب والنشر، القاهرة،  -0

 كترونٌة وإنترنت:    )إن ومجدت(مواد إل

 

VIII. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 بعد الرمجوع للوائح المجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  .1

 % من المحاضرات.57ٌلتزم الطالب بحضور  -

 ب الطالب للقسم، وٌحرم الطالب من دخول االمتحانٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضور وغٌا -

 % وٌتم إقرار الحرمان من مجلس القسم.07فً حال تجاوز الغٌاب  -

  الحضور المتأخر:    .2
ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر ربع ساعة لثالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ثالث مرات 

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

 ضوابط االمتحان:  .3

 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. -
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 ( دقٌقة من بدء االمتحان.02طالب بدخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار )ال ٌسمح لل -

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

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام  .4

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

 ٌ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. -

  الغش:  .5

 الب.ن الطئوفً 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 -

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

 سٌاسات أخرى:   .7
 تسلٌم التكالٌف واألبحاث ..إلخ.أي سٌاسات أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد 

 
 اتخطة مقرر القٌادة وعملٌة اتخاذ القرار

 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

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

 المكان ورقم الهاتف 777215758 السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

ٌد اإللكترونًالبر         

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 القٌادة وعملٌة اتخاذ القرار اسم المقرر:  .1

 pol4110 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 الممجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

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

 ال ٌومجد :(متطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن ومجدتال  .5

 ال ٌومجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن ومجدت  .6

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

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 االقتصادالحرم المجامعً/ كلٌة التمجارة و مكان تدرٌس المقرر:   .9
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III. المقرر الدراسً:  وصف 

تتعلق بمفهوم  مهمةرفع كفاءة الطالب وتنمٌة قدراته العلمٌة والمهنٌة، من خالل ما ٌحتوٌه من مواضٌع  إلىٌسهم هذا المقرر 
 -ول:لطلبة المستوى الرابع تخصص علوم سٌاسٌة، حٌث ٌتنا الرئٌسةالقٌادة واتخاذ القرار، وٌعتبر هذا المقرر من المقررات 
وعملٌة اتخاذ القرار والتً تحتوي على العالقة بٌن القٌادة  اإلدارٌةالمفاهٌم واألسس والمبادئ والخصائص المتعلقة بالقٌادة 

فً ظل النظرٌات الحدٌثة، كما ٌسهم هذا  اإلدارٌةوالقٌادة والفكر اإلداري القدٌم ونظرٌات القٌادة  –واإلدارة والفرق بٌنهما 
 ، ومعوقاتها .اإلدارٌةات الحدٌثة فً القٌادة تجاهوضٌح اإلالمقرر أٌضا فً ت

لعملٌاة اتخااذ القارارات، والتاً ٌتطلاب مان الطالاب اإللماام بهاا  ساساٌةٌحتوي هذا المقرر أٌضاا علاى: المراحال والخطاوات األ

 للمقرر الدراسً. ساسٌةضمن المتطلبات األ

 

IV. :مخرمجات التعلم المقصودة للمقرر 

 راسة هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن:بعد االنتهاء من د

a1 .ٌشرح المفاهٌم المرتبطة بالقٌادة واتخاذ القرار 
 a2 .ٌوضح العالقة بٌن القٌادة واإلدارة والفرق بٌنهما 

a3  القٌادة وأنماطها وخصائصها وصفاتها. أهمٌةٌذكر 
 a4 الحدٌثة فً القٌادة.ات تجاهواإلٌكتب عن النظرٌات 
 b1لمفاهٌم والمبادئ المرتبطة بالقٌادة وعالقتها باإلدارة.ٌحلل ا 
 b2فً الواقع العملً. اإلدارٌةات الحدٌثة فً القٌادة والعملٌة تجاهٌربط بٌن اإل 
b3  فً المؤسسات الحكومٌة. اإلدارٌةٌشخص المشاكل المرتبطة بالقٌادة 
c1  اري والمهنً.ممارسة العمل اإلد أثناءٌوظف مفاهٌم القٌادة واتخاذ القرار 
c2  اإلدارٌةٌسهم فً اتخاذ القرارات الصائبة لحل المشكالت. 
c3 لعملٌة اتخاذ القرار. ساسٌةٌطبق المراحل األ 
d1 .ٌكتب تقرٌرا متكامال عن مشكلة إدارٌة ومقترحات حلها 

 d2سٌه فً العمل.ئوبطرٌقة علمٌة وسلٌمة مع زمالئه ومر أصلٌتو 
d3 ممارسة العمل اإلداري. أثناءه فً التخطٌط والتنسٌق والتنفٌذ وغٌرها من مهام القٌادة سٌئوٌتعاون مع زمالئه ومر 

  

V. :محتوى المقرر 

 :المجانب النظري

 الساعات الفعلٌة األسبوع المواضٌع التفصٌلٌة وحدات المقرر الرقم

اإلدارٌةالقٌادة  1  

 .مفهوم القٌادة والمفاهٌم المرتبط هبها 

  واإلدارة والفرق بٌنهما.العالقة بٌن القٌادة 
w1 3 

 ها(، وصفاتها، أنواعالقٌادة، وأنماطها ) أهمٌة
 وخصائصها.

w2 3 

 .خصائص القٌادة وتصنٌفاتها وصفاتها w3 3 

 .القٌادة فً الفكر اإلداري القدٌم w4 3 

  فً ظل النظرٌات الحدٌثة(. اإلدارٌةنظرٌات القٌادة( w5-w7 9 

 فً القٌادة:ات الحدٌثة تجاهاإل 
القٌادة  –القٌادة التبادلٌة  –)القٌادة الكارٌزمٌة 

 القٌادة فً بٌئة العمل الجدٌد(. –التحولٌة 

w8-w9 6 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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

 .معوقات القٌادة w10 3 

 w11 3  اختبار نصفً 2

 اتخاذ القرار 3

 فً اإلدارة. أهمٌتهاماهٌة اتخاذ القرارات و w12 3 

 .مفهوم القرار فً علم اإلدارة 

 لفرق بٌن صنع القرار واتخاذ القرار. ا 
w13 3 

 .اتخاذ القرارات فً الفكر اإلداري القدٌم والحدٌث w14 3 

 (.ساسٌةعملٌة اتخاذ القرارات )المراحل والخطوة األ w15 3 

 w16 3  اختبار نهائً 4

 48 16 عدد األسابٌع والساعات
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 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

 استراتٌمجٌات التدرٌس: 

 صف كٌفٌة استخدامهاو استراتٌمجٌة التدرٌس

 المحاضرة
وشرح المعارف النظرٌة للمقررات لجمع كبٌر من الطالب فً القاعة بطرٌقاة  إٌضاحوفٌها ٌتم 

فً الوقت الذي ٌقاوم فاً الطالاب باالساتماع  أحٌاناً مع استخدام السبورة  األستاذمباشرة من قبل 
 بهدوء ، وقد ٌدون بعض الطالب المالحظات البسٌطة .

 والمناقشةالحوار 
أو  األساتاذوفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بٌن طارفٌن أو أكثار داخال المحاضارة ساواء باٌن الطالاب و

 وتوجٌهه. األستاذ إشرافبٌن عدد من الطالب أنفسهم تحت 

 المهام والتكالٌف البحثٌة
مفردات المقرر ومن ثم ٌقاوم بعرضاه  إحدىكامل فً تكلٌف الطالب بإجراء بحث وهً طرٌقة 

 نقاش حول الموضوع فً مجاالت العلوم السٌاسٌة المختلفة. إثارةبقٌة الطالب وعلً 

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

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم. أثناءما تطرح علٌهم جمٌعا 

 مشارٌع فردٌة 
تكلٌاف جمٌاع  ٌاتمكال طالاب تنفٌاذ دراساة موضاوع محادد سالفاً، وبشاكل منفارد وقاد  ٌطلب مان

 الطالب بمشروع واحد، وقد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.

 التعلم الذاتً
إلدارة عملٌااة التعلااٌم بحٌااث ٌناادمج المااتعلم بمهمااات  اإلجااراءاتوفٌهااا ٌااتم اتباااع مجموعااة ماان 

 ٌة والعقلٌة.تعلٌمٌة تتناسب وحاجاته وقدراته المعرف

 المحاكاة
وفٌها ٌتم افتعال واقع سٌاسً ما تتشابه معطٌاته مع الواقاع ٌاتم تاوفٌره للماتعلم مان موقاف شابٌه 
بمواقااف الحٌاااة السٌاسااٌة الواقعٌااة، حٌااث ٌااتم وضااعه فٌااه لكااً ٌااتقمص دور وقاارارات وساالوك 

 الطرف المراد تحلٌل وتوقع سلوكه.

 

VI. والتكلٌفات: األنشطة 

 الدرمجة  األسبوع / التكلٌفالنشاط الرقم

 w10 21 تقرٌر عن مفردة من مفردات المقرر إعداد 1

 w1 -w12 11 حضور المحاضرات 2

 31 مجمالًاإل

 
 

I. :تقٌٌم التعلم 

 نسبة الدرمجة إلى درمجة  التقوٌم النهائً الدرمجة األسبوع أنشطة التقٌٌم الرقم

%02 20  الواجبات/ التكالٌف 1  

w1-w12 10 02% حضور المحاضرات 2  

w8 02 02% اختبار نصفً 3  

w16 60 02% االختبار النهائً 4  

جمالًاإل  100 022%  
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VII. :مصادر التعلم 

  المراجع الرئٌسة:
 م.0202الفعالة، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع، عمان، األردن،  اإلدارٌةد. بالل خلف السكارنة، القٌادة 
 م.0222بٌن النظرٌة والتطبٌق، دار الثقافة للنشر والتوزٌع، عمان، األردن،  ارٌةاإلدد. نواف كنعان، اتخاذ القرارات 

 المراجع المساعدة:
 م.0202د. أسامة خٌري، القٌادة االستراتٌجٌة، دار الراٌة للنشر والتوزٌع، عمان، األردن،  .0
 م0222لعربٌة للتدرٌب والنشر، القاهرة، د. مدحت محمد أبو النصر، قادة المستقبل )القٌادة المتمٌزة الجدٌدة(، المجموعة ا .0

 )إن وجدت(مواد إلكترونٌة وإنترنت:    

 

VIII. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  .0

 % من المحاضرات.57ٌلتزم الطالب بحضور  -

 خول االمتحانٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للقسم، وٌحرم الطالب من د -

 % وٌتم إقرار الحرمان من مجلس القسم.07فً حال تجاوز الغٌاب  -

  الحضور المتأخر:    .0
ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر ربع ساعة لثالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ثالث 

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

 ضوابط االمتحان:  .2

 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.02أخر مقدار )ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا ت -

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

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام  .2

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

 ط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتسلٌمها.ٌبٌن أستاذ المقرر الضواب -

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

  الغش:  .7

 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. شفً حال ثبوت قٌام الطالب بالغ -

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  .0

 % من المحاضرات.57ٌلتزم الطالب بحضور  -

 ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للقسم، وٌحرم الطالب من دخول االمتحان -

 ن من مجلس القسم.% وٌتم إقرار الحرما07فً حال تجاوز الغٌاب  -

  الحضور المتأخر:    .5
ٌ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. 
 


