
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قسم االقتصاد والمالية 

 العلوم المالية والمصرفيةبرنامج 

 رئيس الجامعة     وضمان الجودة مركز التطوير األكاديمي عميد الكلية    نائب العميد لشئون الجودة      رئيس القسم  

 د/القاسم العباس                  د/هدى العماد   د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/صالح المقطري

 األعمالة إدارمبادئ مواصفات مقرر: 
 

i.  معلومات عامة عن المقررgeneral information about the course  : 

1. 
 اسم المقرر

course title 
األعمالة إدارمبادئ   

2.  
 رمز المقرر ورقمه

course code and 
number 

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

credit hours 

 credit hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
total 

 محاضرات
lecture 

 عملي
practical 

 /تمارينسمنار
seminar/tutorial 

3 - - 3 

4.  
 يرأسالمستوى والفصل الد

study level and 
semester 

: الفصل األولالمستوى  . األول   

5.  
المتطلبات السابقة المقرر )إن 

 وجدت(
pre-requisites (if any) 

 ال يوجد

6.  
 (المصاحبة )إن وجدت المتطلبات

co-requisites (if any) 
 ال توجد

7.  
 درس له المقرريالبرنامج الذي 

program (s) in which 
the course is offered 

                   األعمالة إداربرنامج بكالوريوس  

8.  
 لغة تدريس المقرر

language of teaching 
the course 

 اللغة العربية   

9.  
 ةرأسنظام الد

study system 
 االنتظام

10.  
 معد)و( مواصفات المقرر

prepared by 
 د. فضل المحمودي

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

date of approval 
 

 الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة
 

ii. وصف المقرر course description: 

المدراء والمهارات  أنواعوأهميتها ومجاالتها وعناصرها ,و ةداراإلالتعريف بمفهوم  سيركز هذا المقرر على ـ
) التخطيط , التنظيم, القيادة  ةداراإلي ومدارسها العلمية ووظائف دارية , والتطور التاريخي للفكر اإلداراإل
رر عرض مبسط لوظائف المنظمة ية , الرقابة واتخاذ القرارات.( كما يتناول المقدارية , , االتصاالت اإلداراإل

 (التخصصية .) االنتاج , التسويق , والمالية , والموارد البشرية, والعالقات العامة
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iii. مخرجات تعلم المقرر course intended learning outcomes (cilos): 

 ة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:رأسبعد االنتهاء من د
 a.1 المختلفة.  ةداراإل, نظريات ومدارس األعمالة دارة إليعرف المبادئ األساسي , 

a.2 ( وتصميم الهيكل التنظيمي. إعداديشرح مراحل وخطوات ) ية ,و تخاذ القرارات دارالرقابة اإلو الخطة
 ية .  داراإل

 a.3   ي ) القيادة, والتحفيز االتصال ..دارأساليب  وعناصر التوجيه اإل يوضح 
b1  وكيفية التعامل معها. األعمالمتغيرات البيئة على منظمات يحلل اثر عوامل و , 

 b2 ي و تصميم الهياكل التنظيميةداريفسر مراحل وخطوات التخطيط اإل 
b3   .يميز بين نظريات القيادة و الدافعية  واثرها في توجيه العاملين 
c1  .يتابع باستمرار  تأثيرات العوامل البيئية  في اعمال المنظمة 
c2ية والهياكل التنظيمية المستخدمة في المنظمة. دارذ الخطط  اإلينف 
 c3ية .دارية , وسياسات وبرامج  التحفيز والرقابة اإلداريقيم أنماط القيادة اإل 

d1ة أعمال المنظمة.إداريشارك بطريقة بناءه في المناقشات الجماعية المتعلقة ب 
d2. بفاعلية ة الوقتإداريمتلك مهارات االتصال الفعال ,و 

 d3ية المختلفةدارية وتوصيلها إلى المستويات اإلداريكتب  التقارير اإل 

 

iv. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج 
alignment of cilos (course intended learning outcomes) to pilos (program 
intended learning outcomes  (  

 ة من المقررمخرجات التعلم المقصود
(course intended learning outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج
(program intended learning 

outcomes  (  

a1 - األعمالة داريعرف المبادئ األساسية إل ,
 , المختلفة.  ةداراإلنظريات ومدارس 

A1-   يظهر المعرفة والفهم بالمبادئ والنظريات
 .ألعمالاتسويقية المطبقة في بيئة والمفاهيم ال

a2 –   ( إعداديشرح مراحل وخطوات  ) الخطة
ية اردوتصميم الهيكل التنظيمي. والرقابة اإل

 ية .  دار,و تخاذ القرارات اإل

A3 –  يظهر المعرفة والفهم بأساليب وطرق
وبرامج االتصاالت التسويقية المناسبة 

    األسواقب

a3-   ناصر التوجيه يوضح   أساليب  وع
 ي ) القيادة, والتحفيز االتصال داراإل

A2 –  يبين االتجاهات الفكرية المعاصرة في
 مجاالت التسويق المختلفة.  

b1– 
يحلل اثر عوامل ومتغيرات البيئة على 

 , وكيفية التعامل معها. األعمالمنظمات 

  B4 يقيم االستراتيجيات التســويقية والبيعية .
ا الشــركات في الواقــع الــي تســتخدمه

 العملــي.

b2 -  ي داريفسر مراحل وخطوات التخطيط اإل
 و تصميم الهياكل التنظيمية

B1 يحلل عناصر المزيج التسويقي المطبق في.
 , الصناعية والخدمية.األعمالمنظمات 

b3  يميز بين نظريات القيادة و الدافعية  واثرها
 في توجيه العاملين.  

 

c1- 
باستمرار  تأثيرات العوامل البيئية   يتابع 

 في اعمال المنظمة.  

C2 يعد الخطط والبرامج التسويقية والبيعية .
لألسواق الحالية والمستهدفة المحلية 

 والخارجية.
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم
alignment of cilos to teaching and assessment strategies 

 

 أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التعليم والتعلم والتقويم:
first: alignment of knowledge and understanding cilos 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
knowledge and understanding 

cilos 

 استراتيجية التدريس
teaching 

strategies 

 التقويم استراتيجية
assessment 
strategies 

a1 - 
ة داريعرف المبادئ األساسية إل

, ةداراإل, نظريات ومدارس األعمال
   .المختلفة

 الحوار والمناقشة    -
 تعلم الذاتي والتعاونيال  -
ة والمهام نشطاأل   -

 والتكاليف
التدريس المصغر   -

 والتغذية الراجعة
المفكرة اليومية والتغذية   -

 الراجعة
 التطبيق العملي. 

 . داءمالحظة األ -
 االمتحانات القصيرة  -
 تقييم العروض التقديمية -
 تقييم التقارير والتكاليف -

 ةنشطواأل
 االمتحانات الشفوية  -
 يزول الميدانتقييم الن -

a2 – 

 إعداديشرح مراحل وخطوات )  
الخطة ( وتصميم الهيكل التنظيمي. 

ية ,و تخاذ القرارات داروالرقابة اإل
   . يةداراإل

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
ة والمهام نشطاأل   -

 والتكاليف
التدريس المصغر   -

 والتغذية الراجعة

 . داءمالحظة األ -
 االمتحانات القصيرة  -
 تقييم العروض التقديمية -
 تقييم التقارير والتكاليف -

 ةنشطواأل
 االمتحانات الشفوية  -

c2 ية والهياكل التنظيمية دارينفذ الخطط  اإل
 المستخدمة في المنظمة. 

 

c2- 
 ية , وسياساتداريقيم أنماط القيادة اإل  

  ية داروبرامج  التحفيز والرقابة اإل

C1 . ,يوظف النظريات واالستراتيجيات التسويقية
في معالجة المشكالت التسويقية في البيئة 

 المحلية.

d1- 
يشارك بطريقة بناءه في المناقشات  

 ة أعمال المنظمة.إدارالجماعية المتعلقة ب

D3 يستخدم تكنولوجيا المعلومات في عمليات .
والتواصل في مجال التسويق والبيع االتصال 

 الشخصي .  

d2- 
ة إداريمتلك مهارات االتصال الفعال ,و  

 الوقت بفاعلية

D1 يشارك في فرق العمل بكفاءة, وبما يمكنه .
من العمل في مختلف وظائف التسويق 

 والبيع.

d3  ية وتوصيلها إلى داريكتب  التقارير اإل
 ية المختلفةدارالمستويات اإل
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 ةالمفكرة اليومية والتغذي  -
 الراجعة
 التطبيق العملي.

 تقييم النزول الميداني -

a3- 
يوضح   أساليب  وعناصر   

ي ) القيادة, والتحفيز دارالتوجيه اإل
  االتصال

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
ة والمهام نشطاأل   -

 والتكاليف
التدريس المصغر   -

 والتغذية الراجعة
المفكرة اليومية والتغذية   -

 الراجعة
 التطبيق العملي.

 . داءمالحظة األ -
 االمتحانات القصيرة  -
 تقييم العروض التقديمية -
 تقييم التقارير والتكاليف -

 ةنشطواأل
 االمتحانات الشفوية  -

 نزول الميدانيتقييم ال -

 

 ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقويم:    
second: alignment of intellectual skills cilos                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
intellectual skills cilos 

 استراتيجية التدريس
teaching 

strategies 

 استراتيجية التقويم
assessment 
strategies 

b1– 
يحلل اثر عوامل ومتغيرات البيئة على 

, وكيفية التعامل  األعمالمنظمات 
 معها.

المحاضرات  -
 التفاعلية

العروض  -
 التوضيحي

 المناقشات -

 العصف الذهني -

 التعلم التعاوني -

 حل المشكالت -

الواجبات  -
 والتكليفات

 القصير االختبارات -

 المقابلة -

 المالحظة -

 االمتحان النصفي -

 االمتحان النهائي -

b2 - 
يفسر مراحل وخطوات التخطيط  
 ي و تصميم الهياكل التنظيميةداراإل

المحاضرات  -
 التفاعلية

العروض  -
 التوضيحي

 المناقشات -

 العصف الذهني -

 التعلم التعاوني -

 حل المشكالت -

الواجبات  -
 والتكليفات

 االختبارات القصير -

 بلةالمقا -

 المالحظة -

 االمتحان النصفي -

 االمتحان النهائي -

 
يميز بين نظريات القيادة و 
 الدافعية  واثرها في توجيه العاملين.  

-  -  

 

 ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية التدريس والتقويم:
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third: alignment of professional and practical skills cilos 

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية
professional and practical 

skills cilos 

 استراتيجية التدريس
teaching 

strategies 

 استراتيجية التقويم
assessment 
strategies 

c1- 
يتابع باستمرار  تأثيرات العوامل  

   .البيئية  في اعمال المنظمة

 العرض التوضيحي -

 المناقشات -

 حل المشكالت -

 العصف الذهني -

 دوارتمثيل األ -

 التعلم باالكتشاف -
 

الواجبات  -
 والتكليفات

 االختبار القصير -
 المقابلة 

 المالحظة  -

 مشروع التخرج -

االمتحان  -
 النهائي

c2- 
ية والهياكل دارينفذ الخطط  اإل

  .التنظيمية المستخدمة في المنظمة

 العرض التوضيحي -

 المناقشات -

 تحل المشكال -

 العصف الذهني -

 دوارتمثيل األ -

 التعلم باالكتشاف -

الواجبات  -
 والتكليفات

 االختبار القصير -
 المقابلة 

 المالحظة  -

 مشروع التخرج -

االمتحان  -
 النهائي

c3 
قيااااادة اإل   ل نماااااط ا يم أ ق يااااة , داري

وسااياسااات وبرامج  التحفيز والرقابة 
   يةداراإل

-  -  

 

     رات العامة( باستراتيجية التدريس والتقويم:رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المها
 fourth: alignment of transferable (general) skills cilos 

 مخرجات المقرر 
transferable (general) skills 

cilos 

 استراتيجية التدريس
teaching 

strategies 

 استراتيجية التقويم
assessment 
strategies 

d1- 
 ناءه في المناقشاتيشارك بطريقة ب 

ة إدارالجماعية المتعلقة ب
 .أعمال المنظمة

العروض  -
 التوضيحية 

 المناقشة  -

 العصف الذهني -

 حل المشكالت -

 دوارتمثيل األ -

 التعليم التعاوني -

 الواجبات والتكاليف -

 تقييم التكاليف والمهام  -

 المالحظة -

 المقابلة -

 مشروع التخرج -

 االمتحان النهائي -
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d2- 
تصال الفعال يمتلك مهارات اال  

 ة الوقت بفاعليةإدار,و

العروض  -
 التوضيحية 

 المناقشة  -

 العصف الذهني -

 حل المشكالت -

 دوارتمثيل األ -
 التعليم التعاوني -

 الواجبات والتكاليف -

 تقييم التكاليف والمهام  -

 المالحظة -

 المقابلة -

 مشروع التخرج -
 االمتحان النهائي -

d3 
ها ية وتوصيلداريكتب  التقارير اإل 

ية دارلمستويات اإلإلى ا
 المختلفة

العروض  -
 التوضيحية 

 المناقشة  -

 العصف الذهني -

 حل المشكالت -

 دوارتمثيل األ -

 التعليم التعاوني - -

 الواجبات والتكاليف -

 تقييم التكاليف والمهام  -

 المالحظة -

 المقابلة -

 مشروع التخرج -

 االمتحان النهائي - -

 

v.  محتوى المقررموضوعات course content 

 

                                                       theoretical aspectالجانب النظري  وعاتأوال: موض

 الرقم
order 

الموضوعات 
الرئيسة/ 
 الوحدات

topic list / 
units 

 الموضوعات التفصيلية
sub topics list 

عدد 
 األسابيع 

number 
of 

weeks 

الساعات 
 الفعلية

contact 
hours 

ات رموز مخرج
 التعلم للمقرر

(cilos) 

 والمدير ةداراإل 1

  مقدمة عامة عن المقرر
واهميته في الواقع 

 العملي

  ةداراإلمفهوم 
  .واهميتها 

  العناصر األساسية
 ية.دارللعملية اإل

  اهداف ومجاالت
  . ةداراإل

 المديرين .  أنواع  

 ية . دارالمهارات اإل  

  بالعلوم  ةداراإلعالقة
 .  خرىاآل

1 3 
a1 , b1,c1, 
d1,d2,d3 , 
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2 

 
التطور 

التاريخي للفكر 
  يداراإل

 في العصور  ةداراإل
المدخل  -القديمة

 ةدارالكالسيكي لإل

 ة دارالمدخل السلوكي لإل
. 

 ة .دارالمدخل الكمي لإل 

 ة .دارمدخل النظم لإل 

  مدخل التكيف مع
 المواقف 

  نموذج z  ةداراإلفي 

1 3 
a1 , a2, 
b1,c2, 
d2,d3 

 .والبيئة  ةداراإل 3
  

1 3 
a1 , b2,c2, 

d1,d2,d3,d4 

4 
     

التخطيط 
 يداراإل

  مفهوم التخطيط وطبيعته
 التخطيط. أنواع -ب

  معوقات التخطيط الفعال
قياس فاعلية الخطة  -د
 . 

  مراحل وخطوات
 التخطيط.

 

2 6 

 
a1 , a3, a5, 

b2, b3, 
c2,c3, 

d1,d2,d3,d4 

5 
وظيفة التنظيم : 

تصميم الهيكل 
 مي التنظي

 مفهوم التنظيم .واهميته 

   مبادئ التنظيم 

 -  مراحل العملية
 الهياكل أنواعالتنظيمية  
 التنظيمية،

2 6 

a1 , a4,  , 
b2, b3, 

c2,c3, d1, 
,d2,d3,d4، 

 

6 
 وظيفة التوجيه

 
 ية دارالقيادة اإل

  مفهوم التوجيه. واهميته
 ، عناصر التوجيه.

 مفهوم وعناصر القيادة 

 ادة للقي النظريات المختلفة
. 

 يةدارانماط القيادة اإل 
 

2 6 
a1 , a5, 
b4,c4, 

d1,d2,d3,d4 

7 

وظيفة   
 التوجيه

االتصاالت 2.
 ية       داراإل
 التحفيز3.

   مفهوم االتصال واهميته 

  عناصر االتصال 

 االتصال. أنواع 

 . مفهوم الحوافز 

 . نظريات الدافعية 

 اساليب التحفيز 

2 6 
a1 , a5,  b4 

, c4, , 
d1,d2,d3 

 ,a1 , a6, c5 6 2 . الرقابة مفهوم o . وظيفة الرقابة 8
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 الرقابة اهمية. 

 الرقابة أنواع 

 الرقابة أدوات . 

 والرقابة المعلومات 

d1,d2,d3,d4 

 صناعة القرار 9

  ، مفهوم القرار 

 القرارات أنواع 

  مداخل) اساليب ( اتخاذ
 القرار

  خطوات  ومراحل
 صناعة القرار

  العوامل المؤثرة  في
 اتخاذ القرارات  

1 3 
a1 , a6,b5, 

c5 , 
d1,d2,d3,d4 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   
 number of weeks /and contact hours 

per semester 
14 42 === 

 

                                                  practical aspect موضوعات الجانب العملي  ثانيا:

 الرقم
order 

 التجارب العملية/  تدريبات
practical / tutorials topics 

عدد 
 األسابيع

number 
of 

weeks 

الساعات 
 الفعلية

contact 
hours 

رموز 
مخرجات 

 التعلم
course 

ilos 

1 --- --- --- --- 

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
number of weeks /and contact hours per 

semester 
  === 

 

 :teaching strategiesاستراتيجيات التدريس 

           المحاضرات 
        حل المشكالت 
   التعلم التعاوني 
     العروض التوضيحية 
               العصف الذهني 
  دوارتمثيل األ 
                     الحوار والمناقشة 
                                       التعليم الذاتي 

 

vi. ة والتكليفات نططألاtasks and assignments: 
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 م
no 

 ة / التكليفنططاأل
assignments/ tasks 

الدرجة 
 المستحقة
mark 

 أسبوع التنفيذ
week due 

 مخرجات التعلم
cilos 

(symbols) 

1 
 w3,6,8 5 واجبات منزلية

a2,. b2. b3, 
c1,c3,, 

تقديم الطالب لملخص  يرتبط بإحدى   2
 مفردات المقرر.

5 w4,9 
a3, ,  b2,  c 2, 

, d1, d3 

3 
w 6, 10 10 تقارير أو مقاالت / بحث و  , 

a3, , b3, , c2, 
d1, d3, 

 === == total score 20إجمالي الدرجة  

 

vii. التعلم تقييم learning assessment: 

 الرقم
no. 

 ة التقييمأنطط 
assessment 

tasks 

 أسبوع
 التقييم
week 
due 

 الدرجة
mark 

درجة إلى نسبة ال
الدرجة النهائية 

proportion of 
final 

assessment 

 مخرجات التعلم
cilos 

(symbols) 

 %20 20 4,7,12 ة والتكاليفنشطاأل 1
a1,a2, 

a3,b1,b2,c1,c2 

2 
اختبار تحريري 

 نصفي
8 20 20%  

a1, a2, 
a3,b1,b2,c2,d3 

%60 60 16 االمتحان النهائي 3  جميع المخرجات 

 total  === %100 100   اإلجمالي

 

كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف, سنة النشر, اسم :  learning resourcesمصادر التعلم 
 الكتاب, دار النشر, بلد النشر(.

 

 : ) ال تزيد عن مرجعين(required textbook(s) المراجع الرئيسة

 .للنشر والتوزيع, صنعا ,ج . ي  مينم األ 2008,  ةداراإلمنصور العريقي , وعبد هللا السنفي :   .1
 والطبعات التالية لها 

  المساعدة: المراجع

 3, ط2008, دار المسيرة للطباعة والنشر, عمان االردن. ةداراإلعلي عباس, اساسيات علم   .2

 .electronic materials and web sites etc... اإلنترنتالمصادر اإللكترونية ومواقع  .1
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.اإلنترنتالطلبة بالرجوع لمواقع مرتبطة بموضوعات المقرر في توجيه   

 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر course policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

1 

 : class attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية 

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75ب بحضور يلتزم الطال -
المقرر تقريرا بحضتتتور وبياب الطالب للقستتتم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في  أستتتتاذيقدم  -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم. %25حال تجاوز الغياب 

2 

 :tardyالحضور المتأخر 

 إذاي، ورأسمدة ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الدتأخر ل إذاللطالب حضور المحاضرة  يسمح -
المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول  أستتتتتتاذتأخر زيادة عن ثالث مرات يحذر طتتتتتفويا من 

 المحاضرة.

3 

 :exam attendance/punctualityضوابط االمتحان 

 دء االمتحان ( دقيقة من ب20تأخر مقدار ) إذاال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي  -
 تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. إذا -

4 

 :assignments & projectsالتعيينات والمطاريع 

المقرر نوع التعيينات في بداية الفصتتتتتتل ويحدد مواعيد تستتتتتتليمها وضتتتتتتوابط تنفيذ  أستتتتتتتاذيحدد  -
 التكليفات وتسليمها.

طالب في تستتتتتتتليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تأخر ال إذا -
 تسليمه.

5 

 :cheatingالغش 

ن وئفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصتتتتتتتفي أو النهائي تطبق عليه الئحة طتتتتتتت -
 الطالب.

ة رم من الدرجة المخصصفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمطاريع يح -
 للتكليف.

6 

 :plagiarismاالنتحال 

االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصتتتة  داءفي حالة وجود طتتتخص ينتحل طتتتخصتتتية طالب أل -
 بذلك

7 
 :other policies آخرىسياسات 

 مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ آخرىأي سياسات  -
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 األعمالة إدارمبادئ ر: مقرخطة 
 

i.  المقرر  أستاذمعلومات عنinformation about faculty member 
responsible for the course 

 االسم
name  

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

office hours 
 

المكان ورقم 
 الهاتف

location 
&telephone 

no.  

 
 السبت
sat 

 األحد
sun 

 االثنين
mon 

 الثالثاء
tue 

 ربعاءاأل
wed 

 الخميس
thu 

 البريد اإللكتروني
e-mail 

   3    

 

ix.  معلومات عامة عن المقررgeneral information about the course  : 

1. 
 اسم المقرر

course title 
ة اعمالإدارمبادئ   

2.  
 رمز المقرر ورقمه

course code and 
number 

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

credit hours 

 credit hoursمعتمدة الساعات ال
 اإلجمالي
total 

 محاضرات
lecture 

 عملي
practical 

 /تمارينسمنار
seminar/tutorial 

3 - - 3 

4.  
 يرأسالمستوى والفصل الد

study level and 
semester 

 . األول : الفصل األولالمستوى 

5.  
المتطلبات السابقة المقرر )إن 

 وجدت(
pre-requisites (if any) 

 وجدال ي

6.  
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت
co-requisites (if any) 

 ال توجد

7.  
 درس له المقرريالبرنامج الذي 

program (s) in which 
the course is offered 

                   األعمالة إداربرنامج بكالوريوس  

8.  
 لغة تدريس المقرر

language of teaching 
the course 

  اللغة العربية  

 االنتظام ةرأسنظام الد  .9
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study system 

10.  
 معد)و( مواصفات المقرر

prepared by 
 د. فضل المحمودي

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

date of approval 
 

 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة
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ii.  وصف المقررcourse description: 

المدراء  أنواعوأهميتها ومجاالتها وعناصاااااارها ,و ةداراإلهذا المقرر على ـااااااااااااا التعريف بمفهوم ساااااايركز 
) التخطيط ,  ةداراإلي ومدارساااااااها العلمية ووظائف دارية , والتطور التاريخي للفكر اإلداروالمهارات اإل

 كما يتناول المقرر عرض مبسط ية , الرقابة واتخاذ القرارات.(دارية , , االتصاالت اإلدارالتنظيم, القيادة اإل
 لوظائف المنظمة التخصصية .) االنتاج , التسويق , والمالية , والموارد البشرية, والعالقات العامة(

 

iii.  مخرجات تعلم المقررcourse intended learning outcomes (cilos): 

 ة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:رأسبعد االنتهاء من د
 a.1  المختلفة.  ةداراإل, نظريات ومدارس األعمالة دارالمبادئ األساسية إليعرف , 

a.2 ( وتصميم الهيكل التنظيمي. إعداديشرح مراحل وخطوات ) ية ,و تخاذ دارالرقابة اإلو الخطة
 ية .  دارالقرارات اإل

 a.3   ي ) القيادة, والتحفيز االتصال ..دارأساليب  وعناصر التوجيه اإل يوضح 
b1  وكيفية التعامل معها. األعمالحلل اثر عوامل ومتغيرات البيئة على منظمات ي , 

 b2 ي و تصميم الهياكل التنظيميةداريفسر مراحل وخطوات التخطيط اإل 
 b3  .يميز بين نظريات القيادة و الدافعية  واثرها في توجيه العاملين 
c1لمنظمة.  يتابع باستمرار  تأثيرات العوامل البيئية  في اعمال ا 
c2ية والهياكل التنظيمية المستخدمة في المنظمة. دارينفذ الخطط  اإل 
 c3ية .دارية , وسياسات وبرامج  التحفيز والرقابة اإلداريقيم أنماط القيادة اإل 

d1ة أعمال المنظمة.إداريشارك بطريقة بناءه في المناقشات الجماعية المتعلقة ب 
d2. ة الوقت بفاعليةإدارل ,ويمتلك مهارات االتصال الفعا 

 d3ية المختلفةدارية وتوصيلها إلى المستويات اإلداريكتب  التقارير اإل 

 

x.  محتوى المقررموضوعات course content 

                                                       theoretical aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
order 

الموضوعات 
 لرئيسة/ الوحداتا

topic list / 
units 

 الموضوعات التفصيلية
sub topics list 

 عدد األسابيع 
number of 

weeks 

الساعات 
 الفعلية

contact 
hours 

 والمدير ةداراإل 1

  مقدمة عامة عن المقرر
 واهميته في الواقع العملي

  واهميتها  ةداراإلمفهوم.  

  العناصر األساسية للعملية
 ية.داراإل

  ةداراإلاهداف ومجاالت .  

 المديرين .  أنواع  

 ية . دارالمهارات اإل  

  خر بالعلوم اآل ةداراإلعالقة 
 . 

1 3 

2  
 في العصور القديمة ةداراإل- 

 ةدارالمدخل الكالسيكي لإل
1 3 
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التطور التاريخي 
 يدارللفكر اإل

 ة .دارالمدخل السلوكي لإل 

 ة .دارالمدخل الكمي لإل 

 ة دارمدخل النظم لإل. 

  مدخل التكيف مع المواقف 

  نموذج z  ةداراإلفي 

والبيئة  ةداراإل 3 . 

 . مفهوم البيئة 

  عناصر البيئة ومتغيراتها 

  تحليل البيئة 

  اساليب مواجهة البيئة 

1 3 

4 
 

يدارالتخطيط اإل  

 أنواع -مفهوم التخطيط وطبيعته ب 
 التخطيط.

 معوقات التخطيط الفعال د -ج- 
 .  قياس فاعلية الخطة

 .مراحل وخطوات التخطيط 

2 6 

5 
وظيفة التنظيم : 
تصميم الهيكل 

 التنظيمي

 مفهوم التنظيم .واهميته 

   مبادئ التنظيم 

 -   أنواعمراحل العملية التنظيمية 
 الهياكل التنظيمية,

2 6 

 3 1 االمتحان النصفي 6

7 
 وظيفة التوجيه

 
 يةدارالقيادة اإل 1.

 ر مفهوم التوجيه. واهميته , عناص
 التوجيه.

 مفهوم وعناصر القيادة 

 . النظريات المختلفة للقيادة 

 يةدارانماط القيادة اإل 
  

2 6 

8 

 وظيفة التوجيه
االتصاالت 2.

 يةداراإل
 التحفيز3.

   مفهوم االتصال واهميته 

  عناصر االتصال 

 االتصال. أنواع 

 . مفهوم الحوافز 

 . نظريات الدافعية 
 اساليب التحفيز

2 6 

 . قابةوظيفة الر 9

 الرقابة مفهوم . 

 الرقابة اهمية. 

 الرقابة أنواع 

 الرقابة أدوات . 
 والرقابة المعلومات

2 6 

 صناعة القرار 10
  , مفهوم القرار 

 3 1 القرارات أنواع 
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 مداخل) اساليب ( اتخاذ القرار 

 خطوات  ومراحل صناعة القرار 
 العوامل المؤثرة  في اتخاذ القرارات   -

 3 1 ياالمتحان  النهائ 11

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   
 number of weeks /and contact hours per 

semester 
16 48 

 
 

 

 :                                       training/ tutorials/ exercises aspectsثانيا: خطة تنفيذ الجانب العملي 

 الرقم
order 

 المهام / التمارين
tutorials/ exercises   

 األسبوع
week due 

 الساعات الفعلية
cont. h 

1 === === === 

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
number of weeks /and contact hours per 

semester 
  

 

 :teaching strategiesاستراتيجيات التدريس 

           المحاضرات 
        حل المشكالت 
   التعلم التعاوني 
 روض التوضيحية    الع 
               العصف الذهني 
  دوارتمثيل األ 
                     الحوار والمناقشة 
                                      التعليم الذاتي 

 

xi. ة والتكليفات نططاألtasks and assignments: 

 م
no 

 ة / التكليفنططاأل
assignments/ tasks 

 الدرجة المستحقة
mark 

 أسبوع التنفيذ
week due 

 w3,6,8 5 واجبات منزلية 1

2 
تقديم الطالب لملخص  يرتبط بإحدى  مفردات 

 المقرر. 
5 w4,9 

w 6, 10 10 تقارير أو مقاالت / بحث 3 و  , 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قسم االقتصاد والمالية 

 العلوم المالية والمصرفيةبرنامج 

 رئيس الجامعة     وضمان الجودة مركز التطوير األكاديمي عميد الكلية    نائب العميد لشئون الجودة      رئيس القسم  

 د/القاسم العباس                  د/هدى العماد   د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/صالح المقطري

 == total score 20إجمالي الدرجة  

 

xii. التعلم تقييم learning assessment: 

 الرقم
no. 

 ة التقييمأنطط 
assessment 

tasks 

 أسبوع
 التقييم
week 
due 

 الدرجة
mark 

نسبة الدرجة إلى الدرجة النهائية 
proportion of final 

assessment 

 %20 20 4,7,12 ة والتكاليفنشطاأل 1

%20 20 8 اختبار تحريري نصفي 2  

%60 60 16 االمتحان النهائي 3  

 total  100 100 اإلجمالي% 

 :  learning resources مصادر التعلم

 

 : ) ال تزيد عن مرجعين(required textbook(s) المراجع الرئيسة

   : للنشر والتوزيع, صنعا ,ج . ي  مينم األ 2008,  ةداراإلمنصور العريقي , وعبد هللا السنفي. 
 والطبعات التالية لها ,

 المساعدة: المراجع

 3, ط2008لمسيرة للطباعة والنشر, عمان االردن. , دار اةداراإلعلي عباس, اساسيات علم   .3

 .electronic materials and web sites etc... اإلنترنتالمصادر اإللكترونية ومواقع  .2

.اإلنترنتتوجيه الطلبة بالرجوع لمواقع مرتبطة بموضوعات المقرر في   

 

xiii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر course policies 

 للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:بعد الرجوع 

1 

 : class attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية 

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -
ل االمتحان في المقرر تقريرا بحضتتتور وبياب الطالب للقستتتم ويحرم الطالب من دخو أستتتتاذيقدم  -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم. %25حال تجاوز الغياب 

2 

 :tardyالحضور المتأخر 

 إذاي، ورأستأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الد إذاللطالب حضور المحاضرة  يسمح -
دخول  المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من أستتتتتتاذتأخر زيادة عن ثالث مرات يحذر طتتتتتفويا من 

 المحاضرة.

3 
 :exam attendance/punctualityضوابط االمتحان 

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20تأخر مقدار ) إذاال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي  -



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قسم االقتصاد والمالية 

 العلوم المالية والمصرفيةبرنامج 

 رئيس الجامعة     وضمان الجودة مركز التطوير األكاديمي عميد الكلية    نائب العميد لشئون الجودة      رئيس القسم  

 د/القاسم العباس                  د/هدى العماد   د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/صالح المقطري

 تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. إذا -

4 

 :ments & projectsassignالتعيينات والمطاريع 

المقرر نوع التعيينات في بداية الفصتتتتتتل ويحدد مواعيد تستتتتتتليمها وضتتتتتتوابط تنفيذ  أستتتتتتتاذيحدد  -
 التكليفات وتسليمها.

تأخر الطالب في تستتتتتتتليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في  إذا -
 تسليمه.

5 

 :cheatingالغش 

ن وئلب بالغش في االمتحان النصتتتتتتتفي أو النهائي تطبق عليه الئحة طتتتتتتتفي حال ثبوت قيام الطا -
 الطالب.

في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمطاريع يحرم من الدرجة المخصصة  -
 للتكليف.

6 

 :plagiarismاالنتحال 

ئحة الخاصتتتة االمتحان نيابة عنه تطبق الال داءفي حالة وجود طتتتخص ينتحل طتتتخصتتتية طالب أل -
 بذلك

7 
 :other policies آخرىسياسات 

 مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ آخرىأي سياسات  -

 


