
 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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

 مبادئ ادارة اعمالمواصفات مقرر: 

i.  معلومات عامة عن المقررgeneral information about the course  : 

1. 
 اسم المقرر

course title 
 مبادئ ادارة اعمال

2.  
 رمز المقرر ورقمه

course code and number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

credit hours 

 credit hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالً
total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
practical 

 ن/تمارٌسمنار
seminar/tutorial 

3 - - 3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسً

study level and semester 
 األول . المستوى االول : الفصل

5.  
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

pre-requisites (if any) 
 ال ٌوجد

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

 ال توجد

7.  
 درس له المقررٌي البرنامج الذ

program (s) in which the 
course is offered 

  برنامج بكالورٌوس  إدارة األعمال                 

8.  
 لغة تدرٌس المقرر

language of teaching the 
course 

 اللغة العربٌة   

9.  
 نظام الدراسة

study system 
 االنتظام

11.  
 معد)و( مواصفات المقرر

prepared by 
 ل المحموديد. فض

11.  
 مواصفات المقررتارٌخ اعتماد 

date of approval 
 

 الساعة المعتمدة للعملً والتمارٌن تساوى ساعتٌن فعلٌتٌن خالل التدرٌس. :مالحظة
 

ii. وصف المقرر course description: 

,  اإلدارٌةاء والمهارات ومجاالتها وعناصرها ,وانواع المدر أهمٌتهاسٌركز هذا المقرر على ـ التعرٌف بمفهوم اإلدارة و
, , االتصاالت  اإلدارٌةوالتطور التارٌخً للفكر اإلداري ومدارسها العلمٌة ووظائف اإلدارة ) التخطٌط , التنظٌم, القٌادة 

, الرقابة واتخاذ القرارات.( كما ٌتناول المقرر عرض مبسط لوظائف المنظمة التخصصٌة .) االنتاج , التسوٌق ,  اإلدارٌة
 ٌة , والموارد البشرٌة, والعالقات العامة......(والمال

  

iii. مخرجات تعلم المقرر course intended learning outcomes (cilos): 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:

 a.1 إلدارة األعمال, نظرٌات ومدارس االدارة, المختلفة.   ساسٌةٌعرف المبادئ األ 

a.2 اإلدارٌة,و تخاذ القرارات  اإلدارٌةالرقابة و الخطة ( وتصمٌم الهٌكل التنظٌمً. إعدادرح مراحل وخطوات )ٌش   . 

 a.3   أسالٌب  وعناصر التوجٌه االداري ) القٌادة, والتحفٌز االتصال .. ٌوضح 
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b1  .ٌحلل اثر عوامل ومتغٌرات البٌئة على منظمات االعمال , وكٌفٌة التعامل معها 

 b2 ٌفسر مراحل وخطوات التخطٌط االداري و تصمٌم الهٌاكل التنظٌمٌة 

b3   .ٌمٌز بٌن نظرٌات القٌادة و الدافعٌة  واثرها فً توجٌه العاملٌن 

c1  .ٌتابع باستمرار  تأثٌرات العوامل البٌئٌة  فً اعمال المنظمة 

c2  والهٌاكل التنظٌمٌة المستخدمة فً المنظمة.  اإلدارٌةٌنفذ الخطط 

 c3 اإلدارٌة, وسٌاسات وبرامج  التحفٌز والرقابة  اإلدارٌةٌقٌم أنماط القٌادة . 

d1.ٌشارك بطرٌقة بناءه فً المناقشات الجماعٌة المتعلقة بإدارة أعمال المنظمة 

d2. ٌمتلك مهارات االتصال الفعال ,وإدارة الوقت بفاعلٌة 

 d3 المختلفة اإلدارٌةوتوصٌلها إلى المستوٌات  اإلدارٌةٌكتب  التقارٌر 

 

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) 

 لم المقصودة من البرنامجمخرجات التع
(program intended learning outcomes  (  

a1 - إلدارة األعمال, نظرٌات  ساسٌةٌعرف المبادئ األ

 ومدارس االدارة, المختلفة.  

A1-   ٌظهر المعرفة والفهم بالمبادئ والنظرٌات والمفاهٌم

 التسوٌقٌة المطبقة فً بٌئة األعمال.

a2 –    الخطة ( وتصمٌم  إعداد)ٌشرح مراحل وخطوات
,و تخاذ القرارات  اإلدارٌةالهٌكل التنظٌمً. والرقابة 

 .   اإلدارٌة

A3 –  ٌظهر المعرفة والفهم بأسالٌب وطرق وبرامج

  االتصاالت التسوٌقٌة المناسبة باألسواق  

a3-    ,ٌوضح   أسالٌب  وعناصر التوجٌه االداري ) القٌادة
 والتحفٌز االتصال 

A2 – االتجاهات الفكرٌة المعاصرة فً مجاالت  ٌبٌن

 التسوٌق المختلفة.  

b1–  ٌحلل اثر عوامل ومتغٌرات البٌئة على منظمات االعمال

 , وكٌفٌة التعامل معها.

  B4 ًٌقٌم االستراتٌجٌات التســوٌقٌة والبٌعٌة الــ .

 تســتخدمها الشــركات فً الواقــع العملــً.

b2 -   التخطٌط االداري و تصمٌم ٌفسر مراحل وخطوات

 الهٌاكل التنظٌمٌة
B1 ٌحلل عناصر المزٌج التسوٌقً المطبق فً منظمات.

 األعمال, الصناعٌة والخدمٌة.

b3  ٌمٌز بٌن نظرٌات القٌادة و الدافعٌة  واثرها فً توجٌه

 العاملٌن.  
 

c1-   ٌتابع باستمرار  تأثٌرات العوامل البٌئٌة  فً اعمال
 المنظمة.  

C2.  ٌعد الخطط والبرامج التسوٌقٌة والبٌعٌة لألسواق

 الحالٌة والمستهدفة المحلٌة والخارجٌة.

c2   والهٌاكل التنظٌمٌة المستخدمة فً  اإلدارٌةٌنفذ الخطط
 المنظمة. 

 

c2-    وسٌاسات وبرامج  التحفٌز  اإلدارٌةٌقٌم أنماط القٌادة ,
   اإلدارٌةوالرقابة 

C1 .ستراتٌجٌات التسوٌقٌة, فً ٌوظف النظرٌات واال

 معالجة المشكالت التسوٌقٌة فً البٌئة المحلٌة.

d1-   ٌشارك بطرٌقة بناءه فً المناقشات الجماعٌة المتعلقة
 بإدارة أعمال المنظمة.

D3 ٌستخدم تكنولوجٌا المعلومات فً عملٌات االتصال .

 فً مجال التسوٌق والبٌع الشخصً .   أصلوالتو

d2- 
 رات االتصال الفعال ,وإدارة الوقت بفاعلٌةٌمتلك مها  

D1 ٌشارك فً فرق العمل بكفاءة, وبما ٌمكنه من العمل .

 فً مختلف وظائف التسوٌق والبٌع.

d3   وتوصٌلها إلى المستوٌات  اإلدارٌةٌكتب  التقارٌر 
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتقوٌم
alignment of cilos to teaching and assessment strategies 

 

 أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم والتقوٌم:
first: alignment of knowledge and understanding cilos 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
knowledge and understanding cilos 

 استراتٌجٌة التدرٌس
teaching strategies 

 التقوٌم استراتٌجٌة
assessment 
strategies 

a1 - 
إلدارة األعمال,  ساسٌةٌعرف المبادئ األ

   .نظرٌات ومدارس االدارة, المختلفة

 الحوار والمناقشة    -

 التعلم الذاتً والتعاونً  -
 والمهام والتكالٌف األنشطة   -
غر والتغذٌة التدرٌس المص  -

 الراجعة
المفكرة الٌومٌة والتغذٌة   -

 الراجعة
 التطبٌق العملً. 

 مالحظة االداء.  -

 االمتحانات القصٌرة  -

 تقٌٌم العروض التقدٌمٌة -

تقٌٌم التقارٌر والتكالٌف  -

 األنشطةو

 االمتحانات الشفوٌة  -

 تقٌٌم النزول المٌدانً -

a2 – 
الخطة (  إعدادٌشرح مراحل وخطوات )  

 اإلدارٌةهٌكل التنظٌمً. والرقابة وتصمٌم ال
   . اإلدارٌة,و تخاذ القرارات 

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتً والتعاونً  -
 والمهام والتكالٌف األنشطة   -
التدرٌس المصغر والتغذٌة   -

 الراجعة
المفكرة الٌومٌة والتغذٌة   -

 الراجعة
 التطبٌق العملً.

 مالحظة االداء.  -

 االمتحانات القصٌرة  -

 قٌٌم العروض التقدٌمٌةت -

تقٌٌم التقارٌر والتكالٌف  -

 األنشطةو

 االمتحانات الشفوٌة  -

 تقٌٌم النزول المٌدانً -

a3- 
ٌوضح   أسالٌب  وعناصر التوجٌه   

  االداري ) القٌادة, والتحفٌز االتصال

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتً والتعاونً  -
 والمهام والتكالٌف األنشطة   -
مصغر والتغذٌة التدرٌس ال  -

 الراجعة
المفكرة الٌومٌة والتغذٌة   -

 الراجعة
 التطبٌق العملً.

 مالحظة االداء.  -

 االمتحانات القصٌرة  -

 تقٌٌم العروض التقدٌمٌة -

تقٌٌم التقارٌر والتكالٌف  -

 األنشطةو

 االمتحانات الشفوٌة  -

 تقٌٌم النزول المٌدانً -

 

 نٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقوٌم:    ثانٌا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذه
second: alignment of intellectual skills cilos                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة
intellectual skills cilos 

 استراتٌجٌة التدرٌس
teaching strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
assessment 
strategies 

 المختلفة اإلدارٌة
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b1– 
ٌحلل اثر عوامل ومتغٌرات البٌئة على 

 منظمات االعمال , وكٌفٌة التعامل معها.

 المحاضرات التفاعلٌة -

 العروض التوضٌحً -

 المناقشات -

 العصف الذهنً -

 التعلم التعاونً -

 حل المشكالت -

 الواجبات والتكلٌفات -

 االختبارات القصٌر -

 المقابلة -

 المالحظة -

 االمتحان النصفً -

 االمتحان النهائً -

b2 - 
ٌفسر مراحل وخطوات التخطٌط االداري و  

 تصمٌم الهٌاكل التنظٌمٌة

 المحاضرات التفاعلٌة -

 العروض التوضٌحً -

 المناقشات -

 العصف الذهنً -

 التعلم التعاونً -

 حل المشكالت -

 الواجبات والتكلٌفات -

 االختبارات القصٌر -

 المقابلة -

 المالحظة -

 االمتحان النصفً -

 االمتحان النهائً -

 
القٌادة و الدافعٌة  واثرها  ٌمٌز بٌن نظرٌات

 فً توجٌه العاملٌن.  
-  -  

 

 ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقوٌم:
third: alignment of professional and practical skills cilos 

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة
professional and practical skills 

cilos 

 استراتٌجٌة التدرٌس
teaching strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
assessment 
strategies 

c1- 
ٌتابع باستمرار  تأثٌرات العوامل البٌئٌة   

   .فً اعمال المنظمة

 العرض التوضٌحً -

 المناقشات -

 حل المشكالت -

 العصف الذهنً -

 األدوارتمثٌل  -

 افالتعلم باالكتش -
 

 الواجبات والتكلٌفات -

 االختبار القصٌر -
 المقابلة 

 المالحظة  -

 مشروع التخرج -

 االمتحان النهائً -

c2- 
والهٌاكل التنظٌمٌة  اإلدارٌةٌنفذ الخطط  

  .المستخدمة فً المنظمة

 العرض التوضٌحً -

 المناقشات -

 حل المشكالت -

 العصف الذهنً -

 األدوارتمثٌل  -

 التعلم باالكتشاف -

 اتالواجبات والتكلٌف -

 االختبار القصٌر -
 المقابلة 

 المالحظة  -

 مشروع التخرج -

 االمتحان النهائً -

c3 
, وسٌاسيييات  اإلدارٌيييةٌقيييٌم أنمييياط القٌيييادة   

   اإلدارٌةوبرامج  التحفٌز والرقابة 
-  -  
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     رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقوٌم:
 fourth: alignment of transferable (general) skills cilos 

 مخرجات المقرر 
transferable (general) skills cilos 

 استراتٌجٌة التدرٌس
teaching strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
assessment 
strategies 

d1- 
ٌشارك بطرٌقة بناءه فً المناقشات  

الجماعٌة المتعلقة بإدارة أعمال 
 .المنظمة

 ض التوضٌحٌة العرو -

 المناقشة  -

 العصف الذهنً -

 حل المشكالت -

 األدوارتمثٌل  -

 التعلٌم التعاونً -

 الواجبات والتكالٌف -

 تقٌٌم التكالٌف والمهام  -

 المالحظة -

 المقابلة -

 مشروع التخرج -

 االمتحان النهائً -

d2- 
ٌمتلك مهارات االتصال الفعال ,وإدارة   

 الوقت بفاعلٌة

 العروض التوضٌحٌة  -

 المناقشة  -

 لعصف الذهنًا -

 حل المشكالت -

 األدوارتمثٌل  -

 التعلٌم التعاونً -

 الواجبات والتكالٌف -

 تقٌٌم التكالٌف والمهام  -

 المالحظة -

 المقابلة -

 مشروع التخرج -

 االمتحان النهائً -

d3 
وتوصٌلها إلى  اإلدارٌةٌكتب  التقارٌر  

 المختلفة اإلدارٌةالمستوٌات 

 العروض التوضٌحٌة  -

 المناقشة  -

 ذهنًالعصف ال -

 حل المشكالت -

 األدوارتمثٌل  -

 التعلٌم التعاونً - -

 الواجبات والتكالٌف -

 تقٌٌم التكالٌف والمهام  -

 المالحظة -

 المقابلة -

 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) 

 اإلدارة والمدٌر 1

 ٌته أهمر ومقدمة عامة عن المقر

 فً الواقع العملً

 أهمٌتهامفهوم اإلدارة .و   

1 3 
a1 , b1,c1, 
d1,d2,d3 , 
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 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

 اإلدارٌةللعملٌة  ساسٌةالعناصر األ. 

 ومجاالت االدارة.  أهداف  

  . أنواع المدٌرٌن  

  اإلدارٌةالمهارات  .  

  . عالقة اإلدارة بالعلوم األخرى 

2 
 

التطور التارٌخً للفكر 
  اإلداري

  فً العصور القدٌمةاالدارة- 

 المدخل الكالسٌكً لإلدارة

 . المدخل السلوكً لإلدارة 

 . المدخل الكمً لإلدارة 

 . مدخل النظم لإلدارة 

  مدخل التكٌف مع المواقف 

  نموذج z  ًاإلدارةف 

1 3 
a1 , a2, b1,c2, 

d2,d3 

 .االدارة  والبٌئة 3
  

1 3 
a1 , b2,c2, 

d1,d2,d3,d4 

4 
     

 التخطٌط االداري

 أنواع  -مفهوم التخطٌط وطبٌعته ب
 التخطٌط.

 قٌاس  -معوقات التخطٌط الفعال د

 فاعلٌة الخطة . 

 .مراحل وخطوات التخطٌط 

2 6 

 
a1 , a3, a5, 

b2, b3, c2,c3, 
d1,d2,d3,d4 

5 
وظٌفة التنظٌم : 

تصمٌم الهٌكل 
 التنظٌمً 

 ٌتهأهممفهوم التنظٌم .و 

   مبادئ التنظٌم 

 - ٌمٌة  انواع مراحل العملٌة التنظ

 الهٌاكل التنظٌمٌة,

2 6 

a1 , a4,  , b2, 
b3, c2,c3, d1, 

,d2,d3,d4, 
 

6 
 وظٌفة التوجٌه

 
  اإلدارٌةالقٌادة 

 ٌته , عناصر أهممفهوم التوجٌه. و
 التوجٌه.

 مفهوم وعناصر القٌادة 

 . النظرٌات المختلفة للقٌادة 

  اإلدارٌةانماط القٌادة 
 

2 6 
a1 , a5, b4,c4, 
d1,d2,d3,d4 

7 
 وظٌفة التوجٌه  
        اإلدارٌةاالتصاالت 2.
 التحفٌز3.

  ٌته أهممفهوم االتصال و 

  عناصر االتصال 

 .انواع االتصال 

 . مفهوم الحوافز 

 . نظرٌات الدافعٌة 

 اسالٌب التحفٌز 

2 6 
a1 , a5,  b4 , 
c4, , d1,d2,d3 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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

 . وظٌفة الرقابة 8

o الرقابة مفهوم . 

 الرقابة أهمٌة. 

 قابةالر أنواع 

 الرقابة أدوات . 

 والرقابة المعلومات 

2 6 
a1 , a6, c5, 
d1,d2,d3,d4 

 صناعة القرار 9

  , مفهوم القرار 

 انواع القرارات 

 مداخل) اسالٌب ( اتخاذ القرار 

 خطوات  ومراحل صناعة القرار 

  العوامل المؤثرة  فً اتخاذ

 القرارات  

1 3 
a1 , a6,b5, c5 
, d1,d2,d3,d4 

سابٌع والساعات الفعلٌةعدد األاجمالً   
 number of weeks /and contact hours per 

semester 
14 42 === 

 

 :teaching strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

           المحاضرات 
        حل المشكالت 
   ًالتعلم التعاون 
     العروض التوضٌحٌة 

               ًالعصف الذهن 

   األدوارتمثٌل 

 لمناقشة                    الحوار وا 

                                       ًالتعلٌم الذات 

 

vi. والتكلٌفات  األنشطةtasks and assignments: 

 م
no 

 / التكلٌف األنشطة
assignments/ tasks 

الدرجة 
 المستحقة
mark 

 أسبوع التنفٌذ
week due 

 مخرجات التعلم
cilos (symbols) 

1 
 ,w3,6,8 a2,. b2. b3 5 لٌةواجبات منز

c1,c3,, 

مفردات   إحدىتقدٌم الطالب لملخص  ٌرتبط ب 2
 المقرر.

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

d1, d3 

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

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

 === == total score 20إجمالً الدرجة  

 

vii. التعلم تقٌٌم learning assessment: 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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

 الرقم
no. 

 أنشطة التقٌٌم 
assessment tasks 

 أسوع التقٌٌم
week due 

 الدرجة
mark 

نسبة الدرجة إلى الدرجة 
 proportion ofالنهائٌة 

final assessment 

 مخرجات التعلم
cilos 

(symbols) 

 %22 22 4,7,12 والتكالٌف األنشطة 1
a1,a2, 

a3,b1,b2,c1,c2 

%22 22 8 اختبار تحرٌري نصفً 2  
a1, a2, 

a3,b1,b2,c2,d3 

%62 62 16 االمتحان النهائً 3  جمٌع المخرجات 

 total  ً100 100 اإلجمال% === 

 

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

 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(required textbook(s) المراجع الرئٌسة

 والطبعات التالٌة لها  .م االمٌن للنشر والتوزٌع, صنعا ,ج . ي  2222منصور العرٌقً , وعبد هللا السنفً : االدارة ,   .1

  المساعدة: المراجع

 3, ط2222علً عباس, اساسٌات علم االدارة, دار المسٌرة للطباعة والنشر, عمان االردن.   .2

 .electronic materials and web sites etc... اإلنترنتمصادر اإللكترونٌة ومواقع ال .1

.اإلنترنتتوجٌه الطلبة بالرجوع لمواقع مرتبطة بموضوعات المقرر فً   

 

viii. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر course policies 

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

1 

 : class attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة 

  من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلك.57ٌلتزم الطالب بحضور % 

  ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للقسم وٌحرم الطالب من دخول االمتحيان فيً حيال تجياوز الغٌياب
 حرمان من مجلس القسم.% وٌتم اقرار ال27

2 

 :tardyالحضور المتأخر 

 للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث ميرات فيً الفصيل الدراسيً, وإذا تيأخر زٌيادة عين  ٌسمح
 ثالث مرات ٌحذر شفوٌا من أستاذ المقرر, وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.

3 

 :e/punctualityexam attendancضوابط االمتحان 

 ( دقٌقة من بدء االمتحان 22ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) 

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

4 
 :assignments & projectsالتعٌٌنات والمشارٌع 

 ٌٌنات فً بداٌة الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها.ٌحدد أستاذ المقرر نوع التع 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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

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

5 

 :cheatingالغش 

 ن الطالب.ئوالئحة ش فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبق علٌه 

 .فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش او النقل فً التكلٌفات والمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف 

6 
 :plagiarismاالنتحال 

 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك 

7 
 :other policiesسٌاسات أخرى 

 أي سٌاسات أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌفات ..... الخ 

 
  



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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

 مبادئ ادارة اعمالمقرر: خطة 
 

i.  معلومات عن أستاذ المقررinformation about faculty member responsible for the 

course 

 االسم
name  

الساعات المكتبٌة 
 )أسبوعٌا(

office hours 
 

 الهاتف المكان ورقم
location 

&telephone no.  
 

 السبت
sat 

 األحد
sun 

 االثنٌن
mon 

 الثالثاء
tue 

 األربعاء
wed 

 الخمٌس
thu 

 البرٌد اإللكترونً
e-mail 

   3    

 

ix.  معلومات عامة عن المقررgeneral information about the course  : 

1. 
 اسم المقرر

course title 
 مبادئ ادارة اعمال

2.  
 رر ورقمهرمز المق

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 
 األول . : الفصل المستوى االول

5.  
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

pre-requisites (if any) 
 ال ٌوجد

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

 ال توجد

7.  
 درس له المقررٌالبرنامج الذي 

program (s) in which the 
course is offered 

                برنامج بكالورٌوس  إدارة األعمال   

8.  
 لغة تدرٌس المقرر

language of teaching the 
course 

 اللغة العربٌة   

9.  
 نظام الدراسة

study system 
 االنتظام

11.  
 معد)و( مواصفات المقرر

prepared by 
 د. فضل المحمودي

11.  
 مواصفات المقررتارٌخ اعتماد 

date of approval 
 

 
 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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

 للتمارٌن تساوى ساعتٌن فعلٌتٌن خالل التدرٌس.الساعة المعتمدة للعملً و :مالحظة

ii.  وصف المقررcourse description: 

,  اإلدارٌييةومجاالتهييا وعناصييرها ,وانييواع المييدراء والمهييارات  أهمٌتهيياسييٌركز هييذا المقييرر علييى ـ التعرٌييف بمفهييوم اإلدارة و

, , االتصيياالت  اإلدارٌييةطييٌط , التنظييٌم, القٌييادة والتطييور التييارٌخً للفكيير اإلداري ومدارسييها العلمٌيية ووظييائف اإلدارة ) التخ

, الرقابية واتخياذ القيرارات.( كميا ٌتنياول المقيرر عيرض مبسيط لوظيائف المنظمية التخصصيٌة .) االنتياج , التسيوٌق ,  اإلدارٌة

 والمالٌة , والموارد البشرٌة, والعالقات العامة......(

 

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

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:

 a.1 إلدارة األعمال, نظرٌات ومدارس االدارة, المختلفة.   ساسٌةٌعرف المبادئ األ 

a.2 ( وتصمٌم الهٌكل التنظٌمً. إعدادٌشرح مراحل وخطوات ) ارٌةاإلد,و تخاذ القرارات  اإلدارٌةالرقابة و الخطة   . 

 a.3   أسالٌب  وعناصر التوجٌه االداري ) القٌادة, والتحفٌز االتصال .. ٌوضح 

b1  .ٌحلل اثر عوامل ومتغٌرات البٌئة على منظمات االعمال , وكٌفٌة التعامل معها 

 b2 ٌفسر مراحل وخطوات التخطٌط االداري و تصمٌم الهٌاكل التنظٌمٌة 

 b3افعٌة  واثرها فً توجٌه العاملٌن.  ٌمٌز بٌن نظرٌات القٌادة و الد 

c1  .ٌتابع باستمرار  تأثٌرات العوامل البٌئٌة  فً اعمال المنظمة 

c2  والهٌاكل التنظٌمٌة المستخدمة فً المنظمة.  اإلدارٌةٌنفذ الخطط 

 c3 اإلدارٌة, وسٌاسات وبرامج  التحفٌز والرقابة  اإلدارٌةٌقٌم أنماط القٌادة . 

d1ناءه فً المناقشات الجماعٌة المتعلقة بإدارة أعمال المنظمة.ٌشارك بطرٌقة ب 

d2. ٌمتلك مهارات االتصال الفعال ,وإدارة الوقت بفاعلٌة 

 d3 المختلفة اإلدارٌةوتوصٌلها إلى المستوٌات  اإلدارٌةٌكتب  التقارٌر 

 

x.  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 

 اإلدارة والمدٌر 1

 ٌته فً الواقع أهمرر ومقدمة عامة عن المق
 العملً

 أهمٌتهامفهوم اإلدارة .و   

 اإلدارٌةللعملٌة  ساسٌةالعناصر األ. 

 ومجاالت االدارة.  أهداف  

  . أنواع المدٌرٌن  

  اإلدارٌةالمهارات  .  

  . عالقة اإلدارة بالعلوم األخرى 

1 3 

2   3 1خل المد -االدارة فً العصور القدٌمة 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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

التطور التارٌخً للفكر 
 اإلداري

 الكالسٌكً لإلدارة

 . المدخل السلوكً لإلدارة 

 . المدخل الكمً لإلدارة 

 . مدخل النظم لإلدارة 

  مدخل التكٌف مع المواقف 

  نموذج z فً االدارة 

 .االدارة  والبٌئة 3

 . مفهوم البٌئة 

  عناصر البٌئة ومتغٌراتها 

  تحلٌل البٌئة 

  اسالٌب مواجهة البٌئة 

1 3 

4 
 

ريالتخطٌط االدا  

 أنواع التخطٌط. -مفهوم التخطٌط وطبٌعته ب 

 قٌاس  -معوقات التخطٌط الفعال د -ج
 فاعلٌة الخطة . 

 .مراحل وخطوات التخطٌط 

2 6 

5 
وظٌفة التنظٌم : 
تصمٌم الهٌكل 

 التنظٌمً

 ٌتهأهممفهوم التنظٌم .و 

   مبادئ التنظٌم 

 -  مراحل العملٌة التنظٌمٌة  انواع الهٌاكل
 التنظٌمٌة,

2 6 

 3 1 االمتحان النصفً 6

7 
 وظٌفة التوجٌه

 
 اإلدارٌةالقٌادة  1.

 ٌته , عناصر التوجٌه.أهممفهوم التوجٌه. و 

 مفهوم وعناصر القٌادة 

 . النظرٌات المختلفة للقٌادة 

  اإلدارٌةانماط القٌادة 
  

2 6 

8 
 وظٌفة التوجٌه

 اإلدارٌةاالتصاالت 2.
 التحفٌز3.

  ٌته أهممفهوم االتصال و 

 التصال عناصر ا 

 .انواع االتصال 

 . مفهوم الحوافز 

 . نظرٌات الدافعٌة 
 اسالٌب التحفٌز

2 6 

 . وظٌفة الرقابة 9

 الرقابة مفهوم . 

 الرقابة أهمٌة. 

 الرقابة أنواع 

 الرقابة أدوات . 
 والرقابة المعلومات

2 6 

 صناعة القرار 11

  , مفهوم القرار 

 انواع القرارات 

 مداخل) اسالٌب ( اتخاذ القرار 

1 3 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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

 خطوات  ومراحل صناعة القرار 
 العوامل المؤثرة  فً اتخاذ القرارات   -

 3 1 االمتحان  النهائً 11

عدد األسابٌع والساعات الفعلٌةاجمالً   
 number of weeks /and contact hours per semester 

16 48 

 

 :teaching strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

           المحاضرات 
 مشكالت       حل ال 
   ًالتعلم التعاون 
     العروض التوضٌحٌة 

               ًالعصف الذهن 

   األدوارتمثٌل 

                     الحوار والمناقشة 

                                      ًالتعلٌم الذات 

 

xi. والتكلٌفات  األنشطةtasks and assignments: 

 م
no 

 / التكلٌف األنشطة
assignments/ tasks 

 الدرجة المستحقة
mark 

 أسبوع التنفٌذ
week due 

 w3,6,8 5 واجبات منزلٌة 1

 w4,9 5 مفردات المقرر.   إحدىتقدٌم الطالب لملخص  ٌرتبط ب 2

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

 == total score 20إجمالً الدرجة  

 

xii. التعلم تقٌٌم learning assessment: 

 الرقم
no. 

 أنشطة التقٌٌم 
assessment tasks 

 أسوع التقٌٌم
week due 

 الدرجة
mark 

نسبة الدرجة إلى الدرجة النهائٌة 
proportion of final 

assessment 

 %22 22 4,7,12 والتكالٌف األنشطة 1

%22 22 8 اختبار تحرٌري نصفً 2  

%62 62 16 االمتحان النهائً 3  

 total  ً100 100 اإلجمال% 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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

 :  learning resourcesمصادر التعلم 

 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(required textbook(s) المراجع الرئٌسة

   , والطبعات التالٌة لها , .م االمٌن للنشر والتوزٌع, صنعا ,ج . ي  2222منصور العرٌقً , وعبد هللا السنفً : االدارة 

 المساعدة: المراجع

 3, ط2222ً عباس, اساسٌات علم االدارة, دار المسٌرة للطباعة والنشر, عمان االردن. عل  .3

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

.اإلنترنتتوجٌه الطلبة بالرجوع لمواقع مرتبطة بموضوعات المقرر فً   

 

xiii. لمقررالضوابط والسٌاسات المتبعة فً ا course policies 

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

1 

 : class attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة 

  من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلك.57ٌلتزم الطالب بحضور % 

 ب الطالب للقسم وٌحرم الطالب من دخول االمتحيان فيً حيال تجياوز الغٌياب ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضور وغٌا
 % وٌتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.27

2 

 :tardyالحضور المتأخر 

 للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث ميرات فيً الفصيل الدراسيً, وإذا تيأخر زٌيادة عين  ٌسمح
 المقرر, وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة. ثالث مرات ٌحذر شفوٌا من أستاذ

3 

 :exam attendance/punctualityضوابط االمتحان 

 ( دقٌقة من بدء االمتحان 22ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) 

 لٌة.إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الك 

4 

 :assignments & projectsالتعٌٌنات والمشارٌع 

 .ٌحدد أستاذ المقرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها 

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

5 

 :cheating الغش

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

 .فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش او النقل فً التكلٌفات والمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف 

6 
 :plagiarismاالنتحال 

  ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلكفً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب 

7 
 :other policiesسٌاسات أخرى 

 أي سٌاسات أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌفات ..... الخ 
 


