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 معما األة إدارمبادئ مواصفات مقرر: 
 

i.  معلومات معامة معن المقررGeneral information about the course  : 

1 
 اسم المقرر

Course Title 
معما ألة اإدارمبادئ   

2 
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and 
Number 

 

3 
 السامعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالسامعات المعتمدة 
 اإلجمالً
Total 

 محاضرات
Lecture 

 معملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4 
 المستوى والفص  الدراسً

Study Level and Semester 
 . ألو ا : الفص  ألو المستوى ا

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 

 متطلب كلٌة-برامج البكالورٌوس فً الكلٌة جمٌع

8 
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the 
course 

 اللغة العربٌة

9 
 نظام الدراسة

Study System 
 نتظاماإل

 إنتظام  الدراسة فً البرنامج: أسلوب 11

11 
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 د. فض  المحمودي

12 
 مواصفات المقررتارٌخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 السامعة المعتمدة للعملً والتمارٌن تساوى سامعتٌن فعلٌتٌن خال  التدرٌس. :مالحظة
 

ii. وصف المقرر Course Description: 

والتطور ٌة , داروالمهارات اإل المدٌرٌن أنواعتها ومجاالتها وعناصرها ,وأهمٌة ودارالتعرٌف بمفهوم اإلإلى هذا المقرر  ٌهدف
ٌة , الرقابة دارٌة , , االتصاالت اإلدارة ) التخطٌط , التنظٌم, القٌادة اإلداري ومدارسها العلمٌة ووظائف اإلدارالتارٌخً للفكر اإل

واتخاذ القرارات.( كما ٌتناول المقرر عرض مبسط لوظائف المنظمة التخصصٌة .) االنتاج , التسوٌق , والمالٌة , والموارد 
 العالقات العامة......(البشرٌة, و

  

iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:
 a.1 ة, المختلفة.  دار, نظرٌات ومدارس اإلعمالة األدارٌة إلساسٌعرف المبادئ األ 

a.2 .ًٌة .  دارٌة ,و تخاذ القرارات اإلدارالرقابة اإلو ٌشرح مراحل وخطوات )اعداد الخطة ( وتصمٌم الهٌكل التنظٌم 
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 a.3   ي ) القٌادة, والتحفٌز االتصال ..دارأسالٌب  وعناصر التوجٌه اإل ٌوضح 
b1   وكٌفٌة التعامل معها. عمالعوامل ومتغٌرات البٌئة على منظمات األ أثرٌحلل , 

 b2 ي و تصمٌم الهٌاكل التنظٌمٌةدارٌفسر مراحل وخطوات التخطٌط اإل 
b3 ها فً توجٌه العاملٌن.  أثرٌمٌز بٌن نظرٌات القٌادة و الدافعٌة  و 
c1 ًالمنظمة.   أعمالٌتابع باستمرار  تأثٌرات العوامل البٌئٌة  ف 
c2ة. ٌة والهٌاكل التنظٌمٌة المستخدمة فً المنظمدارٌنفذ الخطط  اإل 
d1المنظمة. أعمالة إدارٌشارك بطرٌقة بناءه فً المناقشات الجماعٌة المتعلقة ب 
d2. ة الوقت بفاعلٌةإدارٌمتلك مهارات االتصال الفعال ,و 

 

 

 مواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتقوٌم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

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

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدرٌس إستراتٌجٌة
Teaching 
Strategies 

 التقوٌم إستراتٌجٌة
Assessment 
Strategies 

a1 - األداءمالحظة  - الحوار والمناقشة    -, نظرٌررات عمررالة األدارٌة إلساسرٌعررف المبررادئ األ . 

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 - 
, نظرٌات ومدارس عمالة األدارٌة إلساسٌعرف المبادئ األ

 ة, المختلفة.  داراإل
A1-   ٌظهر المعرفة والفهم بالمبادئ والنظرٌات والمفاهٌم

 .عمالالتسوٌقٌة المطبقة فً بٌئة األ

a2– 
ٌشرح مراحل وخطوات )اعداد الخطة ( وتصمٌم الهٌكل   

 ٌة .  دارٌة ,و تخاذ القرارات اإلدارالتنظٌمً. والرقابة اإل
A3 –  وبرامج ٌظهر المعرفة والفهم بأسالٌب وطرق

    األسواقاالتصاالت التسوٌقٌة المناسبة ب

a3- 
ي ) القٌادة, دارٌوضح   أسالٌب  وعناصر التوجٌه اإل  

 والتحفٌز االتصال 
A2 –  ٌبٌن االتجاهات الفكرٌة المعاصرة فً مجاالت

 التسوٌق المختلفة.  

b1– 
,  عمالعوامل ومتغٌرات البٌئة على منظمات األ أثرٌحلل 

 وكٌفٌة التعامل معها.
  B4 ًٌقٌم االستراتٌجٌات التســوٌقٌة والبٌعٌة الــ .

 تســتخدمها الشــركات فً الواقــع العملــً.

b2 - 
ي و تصمٌم الهٌاكل دارٌفسر مراحل وخطوات التخطٌط اإل 

 التنظٌمٌة
B1 ٌحلل عناصر المزٌج التسوٌقً المطبق فً منظمات .
 والخدمٌة., الصناعٌة عمالاأل

b3 
ها فً توجٌه أثرٌمٌز بٌن نظرٌات القٌادة و الدافعٌة  و

 العاملٌن.  
 

c1- 
 أعمالٌتابع باستمرار  تأثٌرات العوامل البٌئٌة  فً  

 المنظمة.  
C2 ٌعد الخطط والبرامج التسوٌقٌة والبٌعٌة لألسواق .

 الحالٌة والمستهدفة المحلٌة والخارجٌة.

c2 
ٌة والهٌاكل التنظٌمٌة المستخدمة فً دارٌنفذ الخطط  اإل

 المنظمة. 
C1 ًٌوظف النظرٌات واالستراتٌجٌات التسوٌقٌة, ف .

 معالجة المشكالت التسوٌقٌة فً البٌئة المحلٌة.

d1- 
ة إدارٌشارك بطرٌقة بناءه فً المناقشات الجماعٌة المتعلقة ب 

 المنظمة. أعمال
D3 االتصال . ٌستخدم تكنولوجٌا المعلومات فً عملٌات

 والتواصل فً مجال التسوٌق والبٌع الشخصً .  

d2-   ة الوقت بفاعلٌةإدارٌمتلك مهارات االتصال الفعال ,و 
D1 ٌشارك فً فرق العمل بكفاءة, وبما ٌمكنه من العمل .

 فً مختلف وظائف التسوٌق والبٌع.
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 التعلم الذاتً والتعاونً  -   .ة, المختلفةدارومدارس اإل
االنشطة والمهام    -

 والتكالٌف
التدرٌس المصغر   -

 والتغذٌة الراجعة
المفكرة الٌومٌة والتغذٌة   -

 الراجعة
 التطبٌق العملً. 

 االمتحانات القصٌرة  -
 تقٌٌم العروض التقدٌمٌة -
تقٌٌم التقارٌر والتكالٌف  -

 واألنشطة
 االمتحانات الشفوٌة  -
 تقٌٌم النزول المٌدانً -

a2 – 
الخطة ( وتصمٌم ٌشرح مراحل وخطوات )اعداد   

ٌة ,و تخاذ دارالهٌكل التنظٌمً. والرقابة اإل
   . ٌةدارالقرارات اإل

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتً والتعاونً  -
االنشطة والمهام    -

 والتكالٌف

التدرٌس المصغر   -
 والتغذٌة الراجعة

المفكرة الٌومٌة والتغذٌة   -
 الراجعة

 التطبٌق العملً.

 . األداءمالحظة  -
 االمتحانات القصٌرة  -
 تقٌٌم العروض التقدٌمٌة -
تقٌٌم التقارٌر والتكالٌف  -

 واألنشطة
 االمتحانات الشفوٌة  -
 تقٌٌم النزول المٌدانً -

a3- 
ي ) دارٌوضح   أسالٌب  وعناصر التوجٌه اإل  

  القٌادة, والتحفٌز االتصال

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتً والتعاونً  -
االنشطة والمهام    -

 والتكالٌف
التدرٌس المصغر   -

 والتغذٌة الراجعة
المفكرة الٌومٌة والتغذٌة   -

 الراجعة
 التطبٌق العملً.

 . األداءمالحظة  -
 االمتحانات القصٌرة  -
 تقٌٌم العروض التقدٌمٌة -
تقٌٌم التقارٌر والتكالٌف  -

 واألنشطة
 االمتحانات الشفوٌة  -
 تقٌٌم النزول المٌدانً -

 

 التدرٌس والتقوٌم:     إستراتٌجٌةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( بثانٌا: 
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة
Intellectual Skills CILOs 

 التدرٌس إستراتٌجٌة
Teaching 
Strategies 

 التقوٌم إستراتٌجٌة
Assessment 
Strategies 

b1  
,  عمالعوامل ومتغٌرات البٌئة على منظمات األ أثرٌحلل 

 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 
- 
ي و تصمٌم الهٌاكل دارٌفسر مراحل وخطوات التخطٌط اإل 

 التنظٌمٌة

 المحاضرات التفاعلٌة -

 العروض التوضٌحً -

 المناقشات -

 العصف الذهنً -

 التعلم التعاونً -

 الواجبات والتكلٌفات -

 االختبارات القصٌر -

 المقابلة -

 المالحظة -

 االمتحان النصفً -
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 االمتحان النهائً - حل المشكالت -

   ها فً توجٌه العاملٌن.  أثرٌمٌز بٌن نظرٌات القٌادة و الدافعٌة  و 

 

 التدرٌس والتقوٌم: إستراتٌجٌةثالثا: 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 إستراتٌجٌة
Teaching Strategies 

 التقوٌم إستراتٌجٌة
Assessment 
Strategies 

c1- 
ٌتابع باستمرار  تأثٌرات العوامل البٌئٌة  فً  

   .المنظمة أعمال

 العرض التوضٌحً -

 المناقشات -

 المشكالتحل  -

 العصف الذهنً -

 دوارتمثٌل األ -

 التعلم باالكتشاف -
 

 الواجبات والتكلٌفات -

 االختبار القصٌر -
 المقابلة 

 المالحظة  -

 مشروع التخرج -

 االمتحان النهائً -

c2- 
ٌة والهٌاكل التنظٌمٌة دارٌنفذ الخطط  اإل

  .المستخدمة فً المنظمة

 العرض التوضٌحً -

 المناقشات -

 حل المشكالت -

 الذهنًالعصف  -

 دوارتمثٌل األ -

 التعلم باالكتشاف -

 الواجبات والتكلٌفات -

 االختبار القصٌر -
 المقابلة 

 المالحظة  -

 مشروع التخرج -

 االمتحان النهائً -

 

     التدرٌس والتقوٌم: إستراتٌجٌةرابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( ب
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 التدرٌس إستراتٌجٌة
Teaching Strategies 

 التقوٌم إستراتٌجٌة
Assessment 
Strategies 

d1- 
ٌشارك بطرٌقة بناءه فً المناقشات  

 أعمالة إدارالجماعٌة المتعلقة ب
 .المنظمة

 العروض التوضٌحٌة  -

 المناقشة  -

 العصف الذهنً -

 حل المشكالت -

 دوارتمثٌل األ -

 التعلٌم التعاونً -

 الواجبات والتكالٌف -

 تقٌٌم التكالٌف والمهام  -

 المالحظة -

 المقابلة -

 مشروع التخرج -

 االمتحان النهائً -

d2- 
ٌمتلك مهارات االتصال الفعال   

 ة الوقت بفاعلٌةإدار,و

 العروض التوضٌحٌة  -

 المناقشة  -

 العصف الذهنً -

 حل المشكالت -

 دوارتمثٌل األ -
 التعلٌم التعاونً -

 الواجبات والتكالٌف -

 تقٌٌم التكالٌف والمهام  -

 المالحظة -

 المقابلة -

 مشروع التخرج -
 االمتحان النهائً -
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v.  محتوى المقررموضومعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضومعات

 الرقم
Order 

الموضومعات الرئٌسة/ 
 الوحدات

Topic List / 
Units 

 الموضومعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

 معدد األسابٌع 
Number 

of 
Weeks 

السامعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

رموز مخرجات 
 التعلم للمقرر
(CILOs) 

 والمدٌرة داراإل 1

ته فً أهمٌمقدمة عامة عن المقرر و
 الواقع العملً

  تها أهمٌة .ودارمفهوم اإل
 ٌة.دارٌة للعملٌة اإلساسالعناصر األ

  ة. دارومجاالت اإل أهداف
  المدٌرٌن .  أنواع

  ٌة . دارالمهارات اإل
 .  اآلخرىة بالعلوم دارعالقة اإل

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

 

2 
 

التارٌخً التطور 
  يدارللفكر اإل

المدخل  -ة فً العصور القدٌمةداراإل
 ةدارالكالسٌكً لإل

 ة .دارالمدخل السلوكً لإل -
 ة .دارالمدخل الكمً لإل -
 ة .دارمدخل النظم لإل -
 مدخل التكٌف مع المواقف  -

 ةدارفً اإل z نموذج 

1 3 
a1 , a2, b1,c2, 

d2,d3, , 
 

ة  والبٌئةداراإل 3 . 
 

1 3 
a1 , b2,c2, 

d1,d2,d3,d4 

4 
     

يدارالتخطٌط اإل  

 أنواع -مفهوم التخطٌط وطبٌعته ب.1
 التخطٌط.

قٌاس  -معوقات التخطٌط الفعال د .2
 فاعلٌة الخطة . 

 مراحل وخطوات التخطٌط.
 

2 6 

 
a1 , a3, a5, 
b2, b3, c2,c3, 
d1,d2,d3,d4, 

 

5 
وظٌفة التنظٌم : 
تصمٌم الهٌك  

 التنظٌمً 

  تهأهمٌالتنظٌم .ومفهوم 

   مبادئ التنظٌم 
 أنواعمراحل العملٌة التنظٌمٌة   - 

 الهٌاكل التنظٌمٌة,

2 6 

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

,d2,d3,d4, 
 

6 
 وظٌفة التوجٌه

 ٌة دارالقٌادة اإل 1.

 ته , عناصر أهمٌمفهوم التوجٌه. و
 التوجٌه.

 مفهوم وعناصر القٌادة 

  للقٌادة .النظرٌات المختلفة 

 ٌةدارانماط القٌادة اإل 
  

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

 

7 
 وظٌفة التوجٌه  
 ٌة       داراالتصاالت اإل2.
 التحفٌز3.

  ته أهمٌمفهوم االتصال و 

  عناصر االتصال 

 االتصال. أنواع 

2 6 

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

  



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 . مفهوم الحوافز 

 . نظرٌات الدافعٌة 
 اسالٌب التحفٌز

 

 . وظٌفة الرقابة 8

 الرقابة مفهوم . 

 ٌالرقابة ةأهم. 

 الرقابة أنواع 

 الرقابة أدوات . 
 والرقابة المعلومات

2 6 
a1 , a6, c5, 

d1,d2,d3,d4, 
 

 صنامعة القرار 9

  , مفهوم القرار 

 القرارات أنواع 

 مداخل) اسالٌب ( اتخاذ القرار 

  صناعة القرارخطوات  ومراحل 
 العوامل المؤثرة  فً اتخاذ القرارات   -

1 3 

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

, 
 

معدد األسابٌع والسامعات الفعلٌةاجمالً   
Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
14 42 === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

           المحاضرات 
        حل المشكالت 
   ًالتعلم التعاون 
     العروض التوضٌحٌة 
               ًالعصف الذهن 
  دوارتمثٌل األ                
                     الحوار والمناقشة 
                                       ًالتعلٌم الذات 

 

vi.  االنشطة والتكلٌفاتTasks and Assignments: 

 م
N
o 

 االنشطة / التكلٌف
Assignments/ Tasks 

 الدرجة المستحقة
Mark 

 التنفٌذ أسبوع
Week Due 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

1 
 W3,6,8 5 واجبات منزلٌة

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

تقدٌم الطالب لملخص  ٌرتبط بإحدى  مفردات  2
 المقرر. 

5 W4,9 
a3, b2,c 2,  d1, 

d3 

3 
 W 6, 10 10 / بحث مقاالتأو تقارٌر 

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

 === ==  Total Score 20إجمالً الدرجة  

 

vii. التعلم تقٌٌم Learning Assessment: 

 الرقم
No. 

 أنشطة التقٌٌم 
Assessment Tasks 

 أسوع التقٌٌم
Week due 

 الدرجة
Mark 

إلى نسبة الدرجة 
الدرجة النهائٌة 

Proportion of 
Final 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

Assessment 

 %22 22 4,7,12 األنشطة والتكالٌف 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 معن مرجعٌن(Required Textbook(s) المراجع الرئٌسة     

 والطبعات التالٌة لها , .للنشر والتوزٌع, صنعا ,ج . ي  األمٌنم  2222ة , دارمنصور العرٌقً , وعبد هللا السنفً : اإل .1

 . المسامعدة: المراجع

 3, ط2222. األردنة, دار المسٌرة للطباعة والنشر, عمان دارٌات علم اإلأساسعلً عباس,  .1

 .Electronic Materials and Web Sites etc... نترنتٌة ومواقع اإللكترونالمصادر اإل    

نترنتلطلبة بالرجوع لمواقع مرتبطة بموضوعات المقرر فً اإلا توجٌه ا  

 

viii. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 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.55بحضور ٌلتزم الطالب  -
المقررر تقرٌررا بحضرور وبٌراب الطرالب للقسرم وٌحررم الطالرب مرن دخرول االمتحران فرً حرال تجراوز الغٌراب  أسرتاذٌقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرار% وٌتم 25

2 

 :Tardyالحضور المتأخر 

للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات فً الفصل الدراسً, وإذا ترأخر زٌرادة عرن ثرالث  ٌسمح -
 المقرر, وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة. أستاذمرات ٌحذر شفوٌا من 

3 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط 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 

 المقرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها. أستاذٌحدد  -
 إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه. -

5 

 :Cheatingالغش 

 ن الطالب.ئوالنهائً تطبق علٌه الئحة شأو فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً  -
 النقل فً التكلٌفات والمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف.أو فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش  -

6 
 :Plagiarismاالنتحال 

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

7 
 :Other policiesسٌاسات أخرى 

 مواعٌد تسلٌم التكلٌفات ..... الخأو ام الموباٌل إستخدأي سٌاسات أخرى مثل  -



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 
 معما ألة اإدارمبادئ  :خطة مقرر

 

i.  المقرر  أستاذمعلومات معنInformation about Faculty Member Responsible for the 
Course 

 االسم
Name 

 د.فض  المحمودي
 ٌا(أسبومع)السامعات المكتبٌة 

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone No.  
 (555514455صنعاء)

 السبت
SAT 

 األحد
SUN 

 االثنٌن
MON 

 الثالثاء
TUE 

 األربعاء
WED 

 الخمٌس
THU 

 ًلكترونالبرٌد اإل
E-mail 

   3    

 

ii.  معلومات معامة معن المقررGeneral information about the course: 

1 
 اسم المقرر

Course Title 
 معما ألة اإدارمبادئ 

2 
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3 
 السامعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالسامعات المعتمدة 
 المجموع
Total 

 محاضرات
Lecture 

 معملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3   3 

4 
 المستوى والفص  الدراسً

Study Level and Semester 
 . ألو ا : الفص  ألو المستوى ا

5 
 المتطلبات السابقة للمقرر )إن وجدت(

Pre-requisites  
 ال ٌوجد

6 
– Co (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

requisite 
 ال توجد

5 
البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس 

 Program (s) in which theالمقرر 
course is offered 

 متطلب كلٌة-جمٌع برامج البكالورٌوس فً الكلٌة

2 
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the 
course 

 العربٌة

9 
 مكان تدرٌس المقرر

Location of teaching the 
course 

 جامعة صنعاء-مبنى كلٌة التجارة

 
 للعملً وللتمارٌن تساوى سامعتٌن فعلٌتٌن خال  التدرٌس.السامعة المعتمدة  :مالحظة

 

iii.  وصف المقررCourse Description: 

ٌة , والتطور داروالمهارات اإل المدٌرٌن أنواعتها ومجاالتها وعناصرها ,وأهمٌة ودارالتعرٌف بمفهوم اإلإلى هذا المقرر  ٌهدف 
ٌة , الرقابة دارٌة , , االتصاالت اإلدارة ) التخطٌط , التنظٌم, القٌادة اإلداري ومدارسها العلمٌة ووظائف اإلدارالتارٌخً للفكر اإل

واتخاذ القرارات.( كما ٌتناول المقرر عرض مبسط لوظائف المنظمة التخصصٌة .) االنتاج , التسوٌق , والمالٌة , والموارد 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 البشرٌة, والعالقات العامة......(
 

iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:
 a.1 ة, المختلفة.  دار, نظرٌات ومدارس اإلعمالة األدارٌة إلساسٌعرف المبادئ األ 

a.2 .ًٌة .  دارالقرارات اإلٌة ,و تخاذ دارالرقابة اإلو ٌشرح مراحل وخطوات )اعداد الخطة ( وتصمٌم الهٌكل التنظٌم 
 a.3   ي ) القٌادة, والتحفٌز االتصال ..دارأسالٌب  وعناصر التوجٌه اإل ٌوضح 

b1   وكٌفٌة التعامل معها. عمالعوامل ومتغٌرات البٌئة على منظمات األ أثرٌحلل , 
 b2 ي و تصمٌم الهٌاكل التنظٌمٌةدارٌفسر مراحل وخطوات التخطٌط اإل 
 b3 ها فً توجٌه العاملٌن.  أثرالقٌادة و الدافعٌة  وٌمٌز بٌن نظرٌات 
c1 ًالمنظمة.   أعمالٌتابع باستمرار  تأثٌرات العوامل البٌئٌة  ف 
c2ٌة والهٌاكل التنظٌمٌة المستخدمة فً المنظمة. دارٌنفذ الخطط  اإل 
d1المنظمة. أعمالة إدارٌشارك بطرٌقة بناءه فً المناقشات الجماعٌة المتعلقة ب 
d2. ة الوقت بفاعلٌةإدارٌمتلك مهارات االتصال الفعال ,و. 

 

ix.  محتوى المقررموضومعات Course Content 
 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضومعات

 الرقم
Order 

الموضومعات الرئٌسة/ 
 الوحدات

Topic List / 
Units 

 الموضومعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

 معدد األسابٌع 
Number of 

Weeks 

السامعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

 ة والمدٌرداراإل 1

 ته فً الواقع العملًأهمٌمقدمة عامة عن المقرر و
  تها أهمٌة .ودارمفهوم اإل

 ٌة.دارٌة للعملٌة اإلساسالعناصر األ
  ة. دارومجاالت اإل أهداف
  المدٌرٌن .  أنواع

  ٌة . دارالمهارات اإل
 .  اآلخرىة بالعلوم دارعالقة اإل

W1 3 

2 
 

التطور التارٌخً للفكر 
  يداراإل

المدخل الكالسٌكً  -ة فً العصور القدٌمةداراإل
 ةدارلإل
 ة .دارالمدخل السلوكً لإل -
 ة .دارالمدخل الكمً لإل -
 ة .دارمدخل النظم لإل -
 مدخل التكٌف مع المواقف  -

 ةدارفً اإل z نموذج 

W2 3 

ة  والبٌئةداراإل 3  

 مفهوم البٌئة . -
 عناصر البٌئة ومتغٌراتها  -
 تحلٌل البٌئة  -
 اسالٌب مواجهة البٌئة  -

W3 3 

4 
     

يدارالتخطٌط اإل  

 التخطٌط. أنواع -مفهوم التخطٌط وطبٌعته ب.1
 قٌاس فاعلٌة الخطة  -ط الفعال دمعوقات التخطٌ .2

 مراحل وخطوات التخطٌط.
W4+w5 6 

5 
وظٌفة التنظٌم : 
تصمٌم الهٌك  

 التنظٌمً 

 تهأهمٌمفهوم التنظٌم .و 

   مبادئ التنظٌم 
الهٌاكل  أنواعمراحل العملٌة التنظٌمٌة   - 

W6+w7 6 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 التنظٌمٌة,

 W8 3 االمتحان النصفً 6

7 
 وظٌفة التوجٌه

 
 ٌة دارالقٌادة اإل 1.

 ته , عناصر التوجٌه.أهمٌمفهوم التوجٌه. و 

 مفهوم وعناصر القٌادة 

 . النظرٌات المختلفة للقٌادة 

 ٌةدارانماط القٌادة اإل 
  

W9+w10 6 

8 
 وظٌفة التوجٌه  
 ٌة       داراالتصاالت اإل2.
 التحفٌز3.

  ته أهمٌمفهوم االتصال و 

  عناصر االتصال 

 االتصال. أنواع 

 . مفهوم الحوافز 

 . نظرٌات الدافعٌة 
 اسالٌب التحفٌز

W11+w12 6 

 . وظٌفة الرقابة 9

 الرقابة مفهوم . 

 ٌالرقابة ةأهم. 

 الرقابة أنواع 

 الرقابة أدوات . 
 والرقابة المعلومات

W13+w14 6 

 صنامعة القرار 11

  , مفهوم القرار 

 القرارات أنواع 

 مداخل) اسالٌب ( اتخاذ القرار 

   ومراحل صناعة القرارخطوات 
 العوامل المؤثرة  فً اتخاذ القرارات   -

W15 3 

 W16 3 االمتحان  النهائً 11

معدد األسابٌع والسامعات الفعلٌةاجمالً   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

16 48 

 

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

           المحاضرات 
        حل المشكالت 
   ًالتعلم التعاون 
     العروض التوضٌحٌة 
               ًالعصف الذهن 
  دوارتمثٌل األ                
                     الحوار والمناقشة 
                                       ًالتعلٌم الذات 

 

x.  االنشطة والتكلٌفاتTasks and Assignments: 

 م
No 

 االنشطة / التكلٌف
Assignments/ Tasks 

 الدرجة المستحقة
Mark 

 التنفٌذ أسبوع
Week Due 

 W3,6,8 5 واجبات منزلٌة 1

 W4,9 5 تقدٌم الطالب لملخص  ٌرتبط بإحدى  مفردات المقرر.  2



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

   W 6, 10 10 مقاالت / بحثأو تقارٌر  3

 ==  Total Scoreإجمالً الدرجة  
 

xi. التعلم تقٌٌم Learning Assessment: 

 الرقم
No. 

 أنشطة التقٌٌم 
Assessment Tasks 

 التقٌٌم أسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

 Proportionالدرجة النهائٌة إلى نسبة الدرجة 
of Final Assessment 

 %22 22 4,7,12 األنشطة والتكالٌف 1

%22 22 8 اختبار تحرٌري نصفً 2  

%62 62 16 االمتحان النهائً 3  

 Total  ً100 100 اإلجمال% 
 

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

 

 : ) ال تزٌد معن مرجعٌن(Required Textbook(s) المراجع الرئٌسة

 والطبعات التالٌة لها , .للنشر والتوزٌع, صنعا ,ج . ي  األمٌنم  2222ة , دارمنصور العرٌقً , وعبد هللا السنفً : اإل .1 

 . المسامعدة: المراجع

 3, ط2222. األردنة, دار المسٌرة للطباعة والنشر, عمان دارٌات علم اإلأساسعلً عباس,   .1

 .Electronic Materials and Web Sites etc... نترنتٌة ومواقع اإللكترونالمصادر اإل .1

.نترنتتوجٌه الطلبة بالرجوع لمواقع مرتبطة بموضوعات المقرر فً اإل  
 

xii. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 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.55ٌلتزم الطالب بحضور  -
% 25المقرر تقرٌرا بحضور وبٌاب الطالب للقسم وٌحرم الطالب من دخول االمتحران فرً حرال تجراوز الغٌراب  أستاذٌقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقراروٌتم 

2 

 :Tardyالحضور المتأخر 

للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع سراعة لرثالث مررات فرً الفصرل الدراسرً, وإذا ترأخر زٌرادة عرن ثرالث  ٌسمح -
 المقرر, وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة. أستاذمرات ٌحذر شفوٌا من 

3 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط 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 

 المقرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها. أستاذٌحدد  -
 إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه. -

5 

 :Cheatingالغش 

 ن الطالب.ئوالنهائً تطبق علٌه الئحة شأو فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً  -
 النقل فً التكلٌفات والمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف.أو فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش  -

6 
 :Plagiarismاالنتحال 

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

7 
 :Other policiesسٌاسات أخرى 

 مواعٌد تسلٌم التكلٌفات ..... الخأو ام الموباٌل إستخدأي سٌاسات أخرى مثل  -
  


