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 ة والتطور التنظٌمًمواصفات مقرر نظرٌة المنظم
 

I.  :معلومات عامة عن الممرر 

 نظرٌة المنظمة والتطور التنظٌمً :اسم الممرر  .1

 ADM4110 رمز الممرر ورلمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 المستوى الرابع/ الفصل األول المستوى والفصل الدراسً:  .4

 موارد بشرٌةإدارة ة، مبادئً علوم سلوكٌة، إدار مبادئ دراسة الممرر )إن وجدت(:المتطلبات السابمة ل  .5

 ال ٌوجد المتطلبات المصاحبة )إن وجدت(:  .6

 أعمالإدارة بكالورٌوس  درس له الممرر:ٌالبرنامج الذي   .7

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس الممرر:  .8

 فصلً/ انتظام نظام الدراسة:  .9

 أ.د. سنان غالب المرهضً      معد)ي( مواصفات الممرر:  .11

    تارٌخ اعتماد مواصفات الممرر:  .11

 

II. :وصف الممرر 

الالزمة ة والتمارٌن التطبٌمٌة والمعارف والمهارات مللٌات النظرٌة واألساسباألالب تزوٌد الط إلىٌهدف هذا الممرر 
 خالل، وتطور نظرٌات المنظمة ذات العاللة بمواضٌع الممرر ومن ذلن: ٌتعرف الدارس على كٌفٌة عمل المنظمة

المنظمة وحل المشاكل التً تواجهها، وتصمٌم البناء التنظٌمً والعوامل إدارة  ألناءمائة عام وكٌفٌة االستفادة منها 
المإلرة على اختٌار نوعٌة البناء التنظٌمً، معرفة اللمافة التنظٌمٌة وأهمٌة ذلن فً بناء شخصٌة ممٌزة للمنظمة، 

 ته وتطبٌمه والتعامل مع مماومة التغٌٌر وأخٌرا اإلبداع التنظٌمًإدارلتغٌٌر التنظٌمً وكٌفٌة اإدارة وكذلن 

 

III. :مخرجات التعلم 

 بعد االنتهاء من دراسة هذا الممرر سٌكون الطالب لادرا على أن:
a1 ٌٌة المختلفة.ٌة وآلٌات تطبٌمها فً الموالف العملداروبشكل ممنع المفاهٌم المرتبطة بالنظرٌات اإل عرف 
a2 .ٌحدد معاٌٌر تمٌٌم فاعلٌة وكفاءة المنظمة وآلٌات تطبٌمها 
a3 .ٌتعرف على وضع المنظمة وٌحدد مجاالتها وترتٌب اولوٌات التغٌٌر وتحدٌد النماذج المناسبة وآلٌات التغٌٌر 
a4 وٌحدد كٌفٌة االستفادةدارة ٌعرف االلٌابانً فً اإل 
a5 ٌة وتطبٌماتها المختلفة.الهٌاكل التنظٌم أنواع ٌذكر 
a6  الصراع التنظٌمً وآلٌات التعامل معه. أنواعٌشرح 
b1  ٌة المختلفة وبحسب طبٌعة المولف والمشكلة دارٌة إبداعٌة مناسبة وفعالة للموالف اإلإدار أسالٌبٌبتكر

 ٌة.داراإل
b2 استراتٌجٌة ، تسوٌك.....( و نتاجإي )دارٌة وٌختار المناسب منها وبحسب المجال اإلدارٌمارن بٌن النماذج اإل 

 المنظمة.
b3  ٌة مناسبة للتعامل مع البٌئة الخارجٌة ومماومة التغٌٌر فً المنظمة.إدار أسالٌبٌختار 
c1 المرجوة للمنظمة. هدافٌصمم البناء والهٌكل التنظٌمً المناسب لتحمٌك األ 
c2  والمولف التنافسً للمنظمة وطبٌعة المنافسة.ٌوظف نماذج الجودة واإلبداع والتغٌٌر التنظٌمً وبما ٌتفك 
c3 ٌة وصناعة المرارات.دارٌة فً حل المشاكل اإلدارٌستخدم النماذج والنظرٌات اإل 
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c4 الصراع التنظٌمً والسٌطرة علٌة فً المستوى المرغوب والتعامل مع دارة ٌفاضل بٌن الخٌارات المتاحة إل
 مماومة التغٌٌر.

d1  وزمالءه فً العمل. سائهرإٌتواصل بفعالٌة مع 
d2  ٌة.دارعلى كٌفٌة فهم وتطبٌك النظرٌات اإل اَخرٌنٌدرب 

 

I. :مواءمة مخرجات تعلم الممرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم الممرر مخرجات تعلم البرنامج

  

 A:المعرفة والفهم : 

A1 
ٌظهر المعرفة بالمبادئ والمفاهٌم والنظرٌات العلمٌة 

 أسالٌبوما ٌتصل بها من دارة خدمة فً اإلالمست
  وأدوات.

a1 وبشكل ممنع المفاهٌم المرتبطة  ٌعرف
ٌة وآلٌات تطبٌمها فً داربالنظرٌات اإل

 الموالف العملٌة المختلفة.

A2 
خصائص المنظمات وبٌئتها الداخلٌة  ٌوضح

تها وعاللة إدار أسالٌبوالخارجٌة، وسٌاسات و
  .ي خراَالمنظمة بالمنظمات 

a2  ٌحدد معاٌٌر تمٌٌم فاعلٌة وكفاءة المنظمة وآلٌات
 تطبٌمها.

A3 

التنبإ والتحلٌل  أسالٌبالكمٌة و سالٌبٌشرح األ
الرٌاضً وتطبٌماتها المختلفة واستخدامها فً 

دارة التخطٌط االستراتٌجً للمنظمة وفً وظائف اإل
  المختلفة.

a3  ٌتعرف على وضع المنظمة وٌحدد مجاالتها
ٌب اولوٌات التغٌٌر وتحدٌد النماذج وترت

 المناسبة وآلٌات التغٌٌر.

A4 
ٌبٌن طرق استخدام التمنٌات الحدٌلة وأنظمة 

  ٌة والتسوٌمٌة.دارالمعلومات فً مجاالت العلوم اإل
a4 وٌحدد كٌفٌة دارة ٌشرح االلٌابانً فً اإل

 االستفادة

 
 a5 الهٌاكل التنظٌمٌة وتطبٌماتها  أنواع ٌذكر

 لفة.المخت

 
 a6  الصراع التنظٌمً وآلٌات التعامل  أنواعٌشرح

 معه.

 B:المهارات الذهنٌة : 

B1 
ٌة وٌدرن دارواألدوات اإل سالٌبٌمٌم مختلف األ

  التً ٌموم بإنجازها. نشطةاأل إطاراستخدامها فً 
b1  ٌة إبداعٌة مناسبة وفعالة إدار أسالٌبٌبتكر

عة ٌة المختلفة وبحسب طبٌدارللموالف اإل
 ٌة.دارالمولف والمشكلة اإل

B2 

ٌحلل العوامل البٌئٌة والمتغٌرات المحلٌة واإلللٌمٌة 
 األعمالوالعالمٌة المإلرة على أداء منظمات 

ٌة والمحاسبٌة دارمستخدما المعارف والمفاهٌم اإل
  ة المختلفة.حصائٌوااللتصادٌة واإل

b2 ٌة وٌختار المناسب دارٌفاضل بٌن النماذج اإل
،  إنتاجي )داروبحسب المجال اإلمنها 

 المنظمة. استراتٌجٌة تسوٌك.....( و

B3 
 إلىوالوصول  األعمالٌشخص مشكالت منظمات 

 األعمالحلول مناسبة لها والمواءمة بٌن نظرٌات 
  والمجاالت التطبٌمٌة لها.

b3  ٌة مناسبة للتعامل مع البٌئة إدار أسالٌبٌختار
 منظمة.الخارجٌة ومماومة التغٌٌر فً ال

B4 
 ً ٌة المختلفة ٌما دارٌة لألعمال اإلإدارٌبتكر خططا

  المنظمة. أهدافٌحمك 
 

 C:المهارات المهنٌة والعملٌة : 

C1 
وٌستخدمها فً  ةٌالمهارات المهنٍة األساسٌوظف 

ٌة تساعد المإسسة إدارتصمٌم نظم وأدوات 
فً مجال  استراتٌجٌة على تحمٌك مٌزة 

c1 ء والهٌكل التنظٌمً المناسب لتحمٌك ٌصمم البنا
 المرجوة للمنظمة. هدافاأل
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 أعمالها.

C2 
المحلٌة واإلللٌمٌة وٌدٌر  األعمالٌعمل فً بٌئة 

التً تسند له بكفاءة وفاعلٌة باستخدام  األعمال
 .المالئمة إدارة األعمالتمنٌات 

c2  ًٌوظف نماذج الجودة واإلبداع والتغٌٌر التنظٌم
فسً للمنظمة وبما ٌتفك والمولف التنا

 وطبٌعة المنافسة.

C3 
ة وتمنٌات حصائٌالكمٌة واإل سالٌبٌستخدم األ

  تخاذال عملهالمعلومات وٌوظفها فً مجاالت 
 ٌة.إدارلرارات 

c3 ٌة فً حل دارٌستخدم النماذج والنظرٌات اإل
 ٌة وصناعة المرارات.دارالمشاكل اإل

C4 
ً ٌكتب تمارٌر و فاعلة  استراتٌجٌة  ٌعد خططا

 إسسة التً ٌعمل فٌها.للم
c4 الصراع دارة ٌفاضل بٌن الخٌارات المتاحة إل

التنظٌمً والسٌطرة علٌة فً المستوى 
 المرغوب والتعامل مع مماومة التغٌٌر.

 D:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

D1 
ٌتخذ المرارات لمواجهة الحاالت المختلفة التً 

 المنظمات.إدارة تواجهها 
d1 وزمالءه فً العمل. رإسائهٌة مع ٌتواصل بفعال 

D2 
فً المنالشات الجماعٌة بناءة ٌشارن بطرٌمة 

 المنظمة. ؤنشطةالمتعلمة ب
d2  على كٌفٌة فهم وتطبٌك  اَخرٌنٌدرب

 ٌة.دارالنظرٌات اإل

D3 
الولت إدارة ٌمتلن مهارات االتصال الفعال و

 بفاعلٌة.
 

D4 
وشبكة ٌستخدم التمنٌة الحدٌلة وأنظمة المعلومات 

للتنمٌب عن البٌانات  اَلًوالحاسب  اإلنترنت
 .عملهوتوظٌفها فً مجال 

 

 

II. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتمٌٌم 

  التدرٌس والتمٌٌم: استراتٌجٌة أوال: ربط مخرجات تعلم الممرر )المعارف والفهم( ب

 التموٌم ستراتٌجٌة ا التدرٌس استراتٌجٌة   مخرجات الممرر / المعرفة والفهم

a1  ٌوضح وبشكل ممنع المفاهٌم
ٌة وآلٌات دارالمرتبطة بالنظرٌات اإل

 تطبٌمها فً الموالف العملٌة المختلفة.

المحاضرات والعروض  -
 التوضٌحٌة

 الحوار والمنالشة. -
 

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -
 

a2  ٌحدد معاٌٌر تمٌٌم فاعلٌة وكفاءة
 ة وآلٌات تطبٌمها.المنظم

 المحاضرات -
 الحوار والمنالشة. -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

a3  ٌتعرف على وضع المنظمة
وٌحدد مجاالتها وترتٌب اولوٌات 
التغٌٌر وتحدٌد النماذج المناسبة 

 وآلٌات التغٌٌر.

المحاضرات والعروض  -
 التوضٌحٌة

 الحوار والمنالشة. -
أوراق ومجموعات التمارٌر و -

 العمل.
 العصف الذهنً. -
 

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

المالحظة وتمٌٌم مشاركة  -
 الطالب فً الماعة.

a4 دارة ٌشرح االلٌابانً فً اإل
 وٌحدد كٌفٌة االستفادة

المحاضرات والعروض 
 التوضٌحٌة

 الحوار والمنالشة. -
التمارٌر وأوراق ومجموعات  -

 العمل.

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

المالحظة وتمٌٌم مشاركة  -
 الطالب فً الماعة.
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 العصف الذهنً. -
 

a5  الهٌاكل التنظٌمٌة  أنواعٌعرف
 وتطبٌماتها المختلفة.

المحاضرات والعروض 
 التوضٌحٌة

 الحوار والمنالشة. -
التمارٌر وأوراق ومجموعات  -

 العمل.
 العصف الذهنً. -

 رات التحرٌرٌةاالختبا -

 االختبارات الشفهٌة -

المالحظة وتمٌٌم مشاركة  -
 الطالب فً الماعة.

a6  الصراع التنظٌمً  أنواعٌفهم
 وآلٌات التعامل معه.

المحاضرات والعروض 
 التوضٌحٌة

 الحوار والمنالشة. -
التمارٌر وأوراق ومجموعات  -

 العمل.
 العصف الذهنً. -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 لشفهٌةاالختبارات ا -

المالحظة وتمٌٌم مشاركة  -
 الطالب فً الماعة.

 

 التدرٌس والتمٌٌم:                                                      استراتٌجٌة لانٌا: ربط مخرجات تعلم الممرر )المهارات الذهنٌة( ب

b1  ٌة إبداعٌة إدار أسالٌبٌبتكر
ٌة دارمناسبة وفعالة للموالف اإل

بحسب طبٌعة المولف المختلفة و
 ٌة.داروالمشكلة اإل

 التموٌم استراتٌجٌة    التدرٌس استراتٌجٌة 

b2 ٌة دارٌمارن بٌن النماذج اإل
وٌختار المناسب منها وبحسب 

،  إنتاجي )دارالمجال اإل
 المنظمة. استراتٌجٌة تسوٌك.....( و

المحاضرات والعروض  -
 التوضٌحٌة

 الحوار والمنالشة. -
أوراق ومجموعات التمارٌر و -

 العمل.
 العصف الذهنً. -
 المهام والتكالٌف العملٌة. -
 التعلٌم الذاتً والتعاونً -
 التغذٌة الراجعة -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

المالحظة وتمٌٌم مشاركة الطالب  -
 فً الماعة.

 تمٌٌم تمارٌر التكالٌف الفردٌة والجماعٌة.

b3  مناسبة  ٌةإدار أسالٌبٌختار
للتعامل مع البٌئة الخارجٌة ومماومة 

 التغٌٌر فً المنظمة.

 الحوار والمنالشة. -
التمارٌر وأوراق ومجموعات  -

 العمل.
 العصف الذهنً. -
 المهام والتكالٌف العملٌة. -
 التعلٌم الذاتً والتعاونً -
 التغذٌة الراجعة -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

تمٌٌم مشاركة الطالب المالحظة و -
 فً الماعة.

 تمٌٌم تمارٌر التكالٌف الفردٌة والجماعٌة.

 

 التدرٌس والتمٌٌم: استراتٌجٌة لاللا: ربط مخرجات تعلم الممرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( ب

مخرجات الممرر/ المهارات 
 المهنٌة والعملٌة

 التموٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة 

c1 بناء والهٌكل ٌصمم ال
التنظٌمً المناسب لتحمٌك 

 المرجوة للمنظمة. هدافاأل

 المحاضرات والعروض التوضٌحٌة -
 الحوار والمنالشة. -
 التمارٌر وأوراق ومجموعات العمل. -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

المالحظة وتمٌٌم مشاركة  -
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 العصف الذهنً. -
 المهام والتكالٌف العملٌة. -
 التعلٌم الذاتً والتعاونً -
 التغذٌة الراجعة -

 الطالب فً الماعة.

تمٌٌم تمارٌر التكالٌف الفردٌة  -
 والجماعٌة.

c2  ٌوظف نماذج الجودة
واإلبداع والتغٌٌر التنظٌمً 
وبما ٌتفك والمولف 
التنافسً للمنظمة وطبٌعة 

 المنافسة.

 المحاضرات والعروض التوضٌحٌة -
 الحوار والمنالشة. -
 تمارٌر وأوراق ومجموعات العمل.ال -
 العصف الذهنً. -
 المهام والتكالٌف العملٌة. -
 التعلٌم الذاتً والتعاونً -
 التغذٌة الراجعة -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

المالحظة وتمٌٌم مشاركة  -
 الطالب فً الماعة.

تمٌٌم تمارٌر التكالٌف الفردٌة  -
 والجماعٌة.

c3 اذج ٌستخدم النم
ٌة فً حل داروالنظرٌات اإل

ٌة وصناعة دارالمشاكل اإل
 المرارات.

 المحاضرات والعروض التوضٌحٌة -
 الحوار والمنالشة. -
 التمارٌر وأوراق ومجموعات العمل. -
 العصف الذهنً. -
 المهام والتكالٌف العملٌة. -
 التعلٌم الذاتً والتعاونً -
 التغذٌة الراجعة -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

المالحظة وتمٌٌم مشاركة  -
 الطالب فً الماعة.

تمٌٌم تمارٌر التكالٌف الفردٌة  -
 والجماعٌة.

c4  ٌفاضل بٌن الخٌارات
الصراع دارة المتاحة إل

التنظٌمً والسٌطرة علٌة 
فً المستوى المرغوب 
 والتعامل مع مماومة التغٌٌر.

 المحاضرات والعروض التوضٌحٌة
 لمنالشة.الحوار وا -
 التمارٌر وأوراق ومجموعات العمل. -
 العصف الذهنً. -
 المهام والتكالٌف العملٌة. -
 التعلٌم الذاتً والتعاونً -
 التغذٌة الراجعة -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

المالحظة وتمٌٌم مشاركة  -
 الطالب فً الماعة.

تمٌٌم تمارٌر التكالٌف الفردٌة  -
 والجماعٌة.

 

                                                            التدرٌس والتمٌٌم: استراتٌجٌة رابعا: ربط مخرجات تعلم الممرر )المهارات العامة( ب

 التموٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة  مخرجات الممرر 

d1  وزمالءه فً  رإسائهٌتواصل بفعالٌة مع
 العمل.

اق التمارٌر وأور -
 ومجموعات العمل.

 العصف الذهنً. -
 المهام والتكالٌف العملٌة. -
 التعلٌم الذاتً والتعاونً -
 التغذٌة الراجعة -

المالحظة وتمٌٌم  -
مشاركة الطالب فً 

 الماعة.

تمٌٌم تمارٌر التكالٌف  -
 الفردٌة والجماعٌة.

d2  على كٌفٌة فهم وتطبٌك  اَخرٌنٌدرب
 ٌة.دارالنظرٌات اإل

ر وأوراق التمارٌ -
 ومجموعات العمل.

 العصف الذهنً. -
 المهام والتكالٌف العملٌة. -
 التعلٌم الذاتً والتعاونً -
 التغذٌة الراجعة -

المالحظة وتمٌٌم  -
مشاركة الطالب فً 

 الماعة.

تمٌٌم تمارٌر التكالٌف  -
 الفردٌة والجماعٌة.

 
  



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

III. بمخرجات التعلم الممصودة للممرر مع تحدٌد  مواضٌع الممرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها
 الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضٌع محتوى الممرر

 الجانب النظري                                                          أوال

الر
 لم

وحدات/ 
موضوعات 

 الممرر
 المواضٌع التفصٌلٌة

عدد 
 األسابٌع

الساعات 
 الفعلٌة

 لم الممررمخرجات تع

1 
طبٌعة عمل 
 المنظمة

 مفهوم المنظمة 

 لماذا ندرس المنظمة؟ 

  خصائص المنظمات
 الرسمٌة

 المنظمات أنواع 

1 3 a1a2 a3 a4 a5 b1  

2 
فاعلٌة 
 المنظمة

  مفاهٌم والفرق بٌن
 الفاعلٌة والكفاءة

 نماذج دراسة الفاعلٌة 

 نماذج لٌاس الفاعلٌة 

1 3 

 
a1a2 a3 b1 b2 b3 
c1  

3 

رٌات تطور نظ
 المنظمة

)االتجاه 
 الكالسٌكً(

 العلمٌةدارة اإل 

 النظرٌة الشمولٌة 

 النظرٌة البٌرولراطٌة 

 النظرٌة السلوكٌة 

1 3 

a1a2 a3 a4 a5 b1 
c1 c2  

 االتجاه الحدٌث 4

 نظرٌة النظم 

 النظرٌة المولفٌة 

 النظرٌة التكاملٌة 

1 3 

c1 a1 a2 

5 
—االلٌابانً

 Zنظرٌة

 ةدارفلسفة الٌابان فً اإل 

 التوظٌف الدائم 

 نظام التموٌم والترلٌة 

  عدم التخصص، والرلابة
 الذاتٌة

  ،صناعة المرار
 والمسئولٌة االجتماعٌة

1 3 

a1a2 a3 b2 d1  

6 
الجودة إدارة 

 الشاملة

 مفاهٌم، واألهمٌة 

 مراحل التطور للجودة 

 خطوات تحسٌن الجودة 

 The Deming 
Cycle 

  الجودة من وجهة نظر
 المستهلن

1 3 
a1a2 a3 a4 a5 b1 

b2  

7 
تصمٌم البناء 
 التنظٌمً

  مفاهٌم، وأهمٌة البناء
 التنظٌمً

 ًمكونات البناء التنظٌم 

 ًالتعمد التنظٌم 

1 3 a1a2 a3 c2 c3 c4  



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 الرسمٌة 
 

  المركزٌة والالمركزٌة 

 ًنوعٌة البناء التنظٌم 

8 
الثقافة 
 التنظٌمٌة

  المفهوم، وعناصر اللمافة
 التنظٌمٌة.

 افة التنظٌمٌةكٌفٌة بناء اللم 

 خصائص اللمافة التنظٌمٌة 

 مصادر اللمافة التنظٌمٌة 

 وظائف اللمافة التنظٌمٌة 

  اللمافة التنظٌمٌة إدارة
 وطرق تعزٌزها

 

1 3 
a1a2 a3 b1 b2 b3 

c1 c2 d1  

9 
التغٌٌر إدارة 

 التنظٌمً

 المفهوم 

 الموى الدافعة للتغٌٌر 

 مماومة التغٌٌر ومصادره 

  كٌف ٌمكن التعامل مع
 اومة التغٌٌر؟مم

  التغٌٌرإدارة 

  التغٌٌر إدارة نماذج
 الشائعة

1 3 
a1a2 b1 b2 b3 b4 

c2  

1
0 

القوة 
وممارستها 
 فً المنظمة

 المفهوم، ونظرٌات الموة 

 الموة أنواع 

  تصنٌف الموة على
المستوٌات مستوى 

 ٌةداراإل

  ممترحات لتطوٌر
 واستخدام الموة

  العاللة بٌن الموة وتؤلٌر
 طةالسٌاسة والسل

  العاللة بٌن الموة
 والنظرٌة المولفٌة

1 3 
c3 A1 A2 B3 
a1a2 a3 b3 b4 c1 

c2  

1
1 

الصراع إدارة 
 فً المنظمة

  ،وأسباب  أنواعالمفهوم
 الصراع فً المنظمة

  الصراع التنظٌمً وغٌر
 التنظٌمً

  إدارة استراتٌجٌات
 الصراع

1 3 
a1a2 a3 a4 a5 b1 

c1 c2 c3 c4 d1 
d2 

1
2 

العوامل 
ة على المؤثر

نوعٌة البناء 
 التنظٌمً

 ستراتٌجٌة اال 

 البٌئة التنظٌمٌة 

 التكنولوجٌا 

 الموارد البشرٌة 

1 3 a1a2 d1 d2 



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

13 
عرض 
ومناقشة 
 بحوث الطالب

 1 3 
a1a2 a3 a4 a5 b1 
b2 b3 b4 c1 c2 c3 
c4 d1 d2 

 11 إجمالً األسابٌع والساعات  
14 

 

 

 استراتٌجٌات التدرٌس: 

 وصف كٌفٌة استخدامها ٌسالتدر استراتٌجٌة 

 المحاضرة
وفٌها ٌتم اٌضاح وشرح المعارف النظرٌة للممررات لجمع كبٌر من الطالب فً الماعة 

مع استخدام السبورة احٌانا فً الولت الذي ٌموم فً  ستاذبطرٌمة مباشرة من لبل األ
 الطالب باالستماع بهدوء ، ولد ٌدون بعض الطالب المالحظات البسٌطة .

 ار والمنالشةالحو
وفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بٌن طرفٌن أو أكلر داخل المحاضرة سواء بٌن الطالب 

 وتوجٌهه. ستاذأو بٌن عدد من الطالب أنفسهم تحت إشراف األ ستاذواأل

 المهام والتكالٌف البحلٌة
مفردات الممرر ومن لم ٌموم  إحدىبحث كامل فً  إجراءوهً طرٌمة اسناد لطالب 

بمٌة الطالب والارة نماش حول الموضوع فً مجاالت العلوم السٌاسٌة  بعرضه علً
 المختلفة.

 العصف الذهنً
وفٌها ٌتم التفاعل وتشجٌع الطالب على طرح كل ما لدٌهم من أفكار حول لضٌة ما، 

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النمد والتمٌٌم. ألناءأو مشكلة ما تطرح علٌهم جمٌعا 

 مشارٌع فردٌة 
 ولد ٌتم تكلٌف ن كل طالب تنفٌذ دراسة موضوع محدد سلفاً، وبشكل منفرد ٌطلب م

 جمٌع الطالب بمشروع واحد، ولد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.

 التعلم الذاتً
عملٌة التعلٌم بحٌث ٌندمج المتعلم دارة ات إلجراءاإلوفٌها ٌتم اتباع مجموعة من 

 رفٌة والعملٌة.بمهمات تعلٌمٌة تتناسب وحاجاته ولدراته المع

 المحاكاة
وفٌها ٌتم افتعال والع سٌاسً ما تتشابه معطٌاته مع الوالع ٌتم توفٌره للمتعلم من 
مولف شبٌه بموالف الحٌاة السٌاسٌة الوالعٌة، حٌث ٌتم وضعه فٌه لكً ٌتممص دور 

 ولرارات وسلون الطرف المراد تحلٌل وتولع سلوكه.

 

IV. والتكلٌفات: نشطةاأل 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم اط / التكلٌفالنش الرلم

بحث حول موضوع  إعداد 1
ٌختاره الطالب تحت اشراف 

 المادة.  أستاذ

a1a2 a3 a4 a5 b1 b2 b3 b4 c1 c2 
c3 c4 d1 d2 

W5 42 

 a1a2 a3 a4 a5 b1 b2 b3 b4 c1 c2 حضور المحاضرات 2
c3 c4  

W 1-
W12 

12 

 32 اإلجمالً

 

V. :تمٌٌم التعلم 

 الدرجة  األسبوع التمٌٌم أنشطة مالرل
 إلىنسبة الدرجة 

درجة  التموٌم 
  النهائً

 المخرجات التً ٌحممها

1 
التكالٌف 
 واألبحاث

W5, W10 
20 42%  

a1a2 a3 a4 a5 b1 b2 b3 
b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

2 
حضور 

 المحاضرات
W1- 
W12 

12 12%  
a1a2 a3 a4 a5 b1 b2 b3 
b4 c1 c2 c3 c4  

3 
 W 10 فًاختبار نص

10 12%  
a1a2 a3 a4 a5 b1 b2 b3 
b4 c1 c2 c3 c4  

3 
 -W15 االختبار النهائً

W16 
60 02%  

a1a2 a3 a4 a5 b1 b2 b3 
b4 c1 c2 c3 c4  

 اإلجمالً
 

122 122%  
 

 

VI. تعلم:لمصادر ا 

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

 مرجعٌن(  : ) ال تزٌد عنالمراجع الرئٌسة

للنشر والتوزٌع  األمٌن"نظرٌة المنظمة والتغٌٌر التنظٌمً "، مركز  4212أ.د. سنان غالب المرهضً،  .1
 صنعاء--الٌمن

4. Jones Gather, (2013)” Organizational Theory Design and Change” 
Pearson Prentice Hall 

 وإنترنت:    )إن وجدت( إلكترونٌةمواد 

 المرتبطة بموضوعات الممرر. نٌةلكتروالمراجع اإل

VII. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للممرر فٌما ٌتعلك باَتً:

 سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:    .1

 % من المحاضرات.57ٌلتزم الطالب بحضور  -

الطالب للمسم، وٌحرم الطالب من دخول االمتحان فً الممرر تمرٌرا بحضور وغٌاب  أستاذٌمدم  -
 الحرمان من مجلس المسم. إلرار% وٌتم 47حال تجاوز الغٌاب 

  : آخرالحضور المت   .4
زٌادة عن تؤخر ربع ساعة للالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تؤخر ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا 

   ند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة. الممرر، وع أستاذلالث مرات ٌحذر شفوٌاً من 

 ضوابط االمتحان:  .3

 الممرر السماح له بالدخول. ستاذالطالب عن االمتحان النصفً لنصف ساعة ٌحك ألتؤخر فً حال  -

الممرر أن ٌتخذ ما ٌراه مناسباً  ستاذفً حال تغٌب الطالب عن حضور االمتحان النصفً ٌحك أل -
 لعالج الحالة.

 ( دلٌمة من بدء االمتحان.42ممدار )تؤخر لب بدخول االمتحان النهائً إذا ال ٌسمح للطا -

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

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام  .1

 لٌمها.الممرر نوع التكالٌف واألبحاث فً بداٌة الفصل، وٌحدد مواعٌد تس أستاذٌحدد     -

 الممرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتسلٌمها. أستاذٌبٌن  -

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

 الغش:   .7

 ب.ن الطالئوفً حال لبوت لٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبك علٌه الئحة ش -
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 قسم إدراة االعمال
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فً حال لبوت لٌام الطالب بالغش أو النمل فً التكالٌف واألبحاث ٌحرم من الدرجة المخصصة  -
 لذلن.

 االنتحال:   .0
 ن الطالب.ئوفً حال لبوت وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبك الئحة ش

 : آخري سٌاسات   .5
 تسلٌم التكالٌف واألبحاث ..إلخ.ملل استخدام الموباٌل أو مواعٌد  آخري أي سٌاسات 
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I. معلومات عن مدرس الممرر: 

 / أسبوعٌا(3)  الساعات المكتبٌة
 االسم أ.د. سنان المرهضً

 المكان ورلم الهاتف 551333012 السبت األحد االلنٌن اللاللاء األربعاء الخمٌس

ًالبرٌد اإللكترون    -     

 

II. :معلومات عامة عن الممرر 

 نظرٌة المنظمة والتطور التنظٌمً اسم المقرر:  .1

 ADM4110 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

 المستوى الرابع/ الفصل األول المستوى والفصل الدراسً:  .4

5.  
موارد إدارة علوم سلوكٌة،  مبادئ ة،إدارمبادئً  راسة المقرر)إن وجدت(:المتطلبات السابقة لد

 بشرٌة

 ال ٌوجد المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت(:  .6

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

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 م الجامعً/ كلٌة التجارة واالقتصادالحر مكان تدرٌس المقرر:   .9

 

III. الممرر الدراسً:  وصف 

الالزمة ة والتمارٌن التطبٌمٌة والمعارف والمهارات مللٌات النظرٌة واألساسباألالب تزوٌد الط إلىٌهدف هذا الممرر 
 خاللمة ذات العاللة بمواضٌع الممرر ومن ذلن: ٌتعرف الدارس على كٌفٌة عمل المنظمة، وتطور نظرٌات المنظ

المنظمة وحل المشاكل التً تواجهها، وتصمٌم البناء التنظٌمً والعوامل إدارة  ألناءمائة عام وكٌفٌة االستفادة منها 
المإلرة على اختٌار نوعٌة البناء التنظٌمً، معرفة اللمافة التنظٌمٌة وأهمٌة ذلن فً بناء شخصٌة ممٌزة للمنظمة، 

 ته وتطبٌمه والتعامل مع مماومة التغٌٌر وأخٌرا اإلبداع التنظٌمًإدارٌة التغٌٌر التنظٌمً وكٌفإدارة وكذلن 

 

IV. :مخرجات التعلم الممصودة للممرر 

 بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سٌكون الطالب قادرا على أن:
a1 ٌلمختلفة.ٌة وآلٌات تطبٌمها فً الموالف العملٌة اداروبشكل ممنع المفاهٌم المرتبطة بالنظرٌات اإل عرف 
a2 .ٌحدد معاٌٌر تمٌٌم فاعلٌة وكفاءة المنظمة وآلٌات تطبٌمها 
a3 .ٌتعرف على وضع المنظمة وٌحدد مجاالتها وترتٌب اولوٌات التغٌٌر وتحدٌد النماذج المناسبة وآلٌات التغٌٌر 
a4 وٌحدد كٌفٌة االستفادةدارة ٌعرف االلٌابانً فً اإل 
a5 تطبٌماتها المختلفة.الهٌاكل التنظٌمٌة و أنواع ٌذكر 
a6  الصراع التنظٌمً وآلٌات التعامل معه. أنواعٌشرح 
b1  ٌة المختلفة وبحسب طبٌعة المولف والمشكلة دارٌة إبداعٌة مناسبة وفعالة للموالف اإلإدار أسالٌبٌبتكر

 ٌة.داراإل
b2 استراتٌجٌة ، تسوٌك.....( و إنتاجي )دارٌة وٌختار المناسب منها وبحسب المجال اإلدارٌمارن بٌن النماذج اإل 
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 المنظمة.
b3  ٌة مناسبة للتعامل مع البٌئة الخارجٌة ومماومة التغٌٌر فً المنظمة.إدار أسالٌبٌختار 
c1 المرجوة للمنظمة. هدافٌصمم البناء والهٌكل التنظٌمً المناسب لتحمٌك األ 
c2 ولف التنافسً للمنظمة وطبٌعة المنافسة.ٌوظف نماذج الجودة واإلبداع والتغٌٌر التنظٌمً وبما ٌتفك والم 
c3 ٌة وصناعة المرارات.دارٌة فً حل المشاكل اإلدارٌستخدم النماذج والنظرٌات اإل 
c4 الصراع التنظٌمً والسٌطرة علٌة فً المستوى المرغوب والتعامل مع دارة ٌفاضل بٌن الخٌارات المتاحة إل

 مماومة التغٌٌر.
d1  وزمالءه فً العمل. رإسائهٌتواصل بفعالٌة مع 
d2  ٌةدارعلى كٌفٌة فهم وتطبٌك النظرٌات اإل اَخرٌنٌدرب 

  

V. :محتوى الممرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلٌة األسبوع المواضٌع التفصٌلٌة وحدات الممرر الرلم

 طبٌعة عمل المنظمة 1

 مفهوم المنظمة 

 لماذا ندرس المنظمة؟ 

 خصائص المنظمات الرسمٌة 
 منظماتال أنواع

W1 3 

 فاعلٌة المنظمة 2
 مفاهٌم والفرق بٌن الفاعلٌة والكفاءة 

 نماذج دراسة الفاعلٌة 
 نماذج لٌاس الفاعلٌة

W2 3 

3 
 تطور نظرٌات المنظمة

 )االتجاه الكالسٌكً(

 العلمٌةدارة اإل 

 النظرٌة الشمولٌة 

 النظرٌة البٌرولراطٌة 

 النظرٌة السلوكٌة 

W3 3 

 االتجاه الحدٌث 4
 لنظمنظرٌة ا 

 النظرٌة المولفٌة 
 النظرٌة التكاملٌة

W4 3 

نظرٌة—االلٌابانً 5 Z 

 ةدارفلسفة الٌابان فً اإل 

 التوظٌف الدائم 

 نظام التموٌم والترلٌة 

 عدم التخصص، والرلابة الذاتٌة 
 صناعة المرار، والمسئولٌة االجتماعٌة

W5 3 

الجودة الشاملةإدارة  6  

 مفاهٌم، واألهمٌة 

 دةمراحل التطور للجو 

 خطوات تحسٌن الجودة 

 The Deming Cycle 
 الجودة من وجهة نظر المستهلن

W6 3 

 تصمٌم البناء التنظٌمً 7

 ًمفاهٌم، وأهمٌة البناء التنظٌم 

 ًمكونات البناء التنظٌم 

 ًالتعمد التنظٌم 

 الرسمٌة 

W7 3 
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  المركزٌة والالمركزٌة 
 نوعٌة البناء التنظٌمً

   W8 3 اختبار نصفً 8

التنظٌمٌة الثقافة 9  

 .المفهوم، وعناصر اللمافة التنظٌمٌة 

 كٌفٌة بناء اللمافة التنظٌمٌة 

 خصائص اللمافة التنظٌمٌة 

 مصادر اللمافة التنظٌمٌة 

 وظائف اللمافة التنظٌمٌة 

  اللمافة التنظٌمٌة وطرق إدارة
 تعزٌزها

 

W9 3 

التغٌٌر التنظٌمًإدارة  10  

 المفهوم 

 الموى الدافعة للتغٌٌر 

 تغٌٌر ومصادرهمماومة ال 

  كٌف ٌمكن التعامل مع مماومة
 التغٌٌر؟

  التغٌٌرإدارة 

  التغٌٌر الشائعةإدارة نماذج 
 

W10 3 

11 
القوة وممارستها فً 

 المنظمة

 المفهوم، ونظرٌات الموة 

 الموة أنواع 

  تصنٌف الموة على مستوى
 ٌةداراإلالمستوٌات 

 ممترحات لتطوٌر واستخدام الموة 

 ؤلٌر السٌاسة العاللة بٌن الموة وت
 والسلطة

 العاللة بٌن الموة والنظرٌة المولفٌة

W11 3 

12 
الصراع فً إدارة 

 المنظمة

  ،وأسباب الصراع فً  أنواعالمفهوم
 المنظمة

 ًالصراع التنظٌمً وغٌر التنظٌم 
 الصراعإدارة استراتٌجٌات 

W12 3 

13 
العوامل المؤثرة على 
 نوعٌة البناء التنظٌمً

 ستراتٌجٌة اال 

 ٌئة التنظٌمٌةالب 

 التكنولوجٌا 
 الموارد البشرٌة

W13 3 

14 
عرض ومناقشة بحوث 

 الطالب
 

W14-
W15 

0 

 W16 3  اختبار نهائً 15

 14 10 إجمالً األسابٌع والساعات  
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 استراتٌجٌات التدرٌس: 

 وصف كٌفٌة استخدامها التدرٌس استراتٌجٌة 

 المحاضرة
ة للممررات لجمع كبٌر من الطالب فً الماعة وفٌها ٌتم اٌضاح وشرح المعارف النظرٌ

مع استخدام السبورة احٌانا فً الولت الذي ٌموم فً  ستاذبطرٌمة مباشرة من لبل األ
 الطالب باالستماع بهدوء ، ولد ٌدون بعض الطالب المالحظات البسٌطة .

 الحوار والمنالشة
ة سواء بٌن الطالب وفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بٌن طرفٌن أو أكلر داخل المحاضر

 وتوجٌهه. ستاذأو بٌن عدد من الطالب أنفسهم تحت إشراف األ ستاذواأل

 المهام والتكالٌف البحلٌة
مفردات الممرر ومن لم ٌموم  إحدىبحث كامل فً  إجراءوهً طرٌمة اسناد لطالب 

بعرضه علً بمٌة الطالب والارة نماش حول الموضوع فً مجاالت العلوم السٌاسٌة 
 لفة.المخت

 العصف الذهنً
وفٌها ٌتم التفاعل وتشجٌع الطالب على طرح كل ما لدٌهم من أفكار حول لضٌة ما، 

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النمد والتمٌٌم. ألناءأو مشكلة ما تطرح علٌهم جمٌعا 

 مشارٌع فردٌة 
 ولد ٌتم تكلٌف ٌطلب من كل طالب تنفٌذ دراسة موضوع محدد سلفاً، وبشكل منفرد 

 مٌع الطالب بمشروع واحد، ولد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.ج

 التعلم الذاتً
عملٌة التعلٌم بحٌث ٌندمج المتعلم دارة ات إلجراءاإلوفٌها ٌتم اتباع مجموعة من 

 بمهمات تعلٌمٌة تتناسب وحاجاته ولدراته المعرفٌة والعملٌة.

 المحاكاة
ته مع الوالع ٌتم توفٌره للمتعلم من وفٌها ٌتم افتعال والع سٌاسً ما تتشابه معطٌا

مولف شبٌه بموالف الحٌاة السٌاسٌة الوالعٌة، حٌث ٌتم وضعه فٌه لكً ٌتممص دور 
 ولرارات وسلون الطرف المراد تحلٌل وتولع سلوكه.

 

VI. والتكلٌفات: نشطةاأل 

 الدرجة  األسبوع النشاط/ التكلٌف الرقم

 W 5 42 المادة. أستاذاشراف  بحث حول موضوع ٌختاره الطالب تحت إعداد 1

 W 1-W12 12 حضور المحاضرات 2

 32 المجموع

 

VII. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة موعد التقوٌم/ الٌوم والتارٌخ موضوعات التقوٌم الرلم
 الوزن النسبً 

 إلى)نسبة الدرجة 
 درجة  التقوٌم النهائً(

 W5, W10 32 32% التكالٌف واألبحاث  .1

 W1- W12 12 12% حضور المحاضرات  .4

 W8 12 12% اختبار نصفً  .3

 W16 02 02% االختبار النهائً .1

 %122 122 المجموع 

 

VIII. :مصادر التعلم 

—للنشر والتوزٌع الٌمن األمٌن"نظرٌة المنظمة والتغٌٌر التنظٌمً "، مركز  4212أ.د. سنان غالب المرهضً، 
 صنعاء

Jones Gather, (2013)” Organizational Theory Design and Change” Pearson 
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Prentice Hall 

 وإنترنت:   إلكترونٌةمواد 
 المرتبطة بموضوعات الممرر. لكترونٌةالمراجع اإل

 

IX. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:    .1

 % من المحاضرات.57ٌلتزم الطالب بحضور  -

الطالب للمسم، وٌحرم الطالب من دخول االمتحان فً الممرر تمرٌرا بحضور وغٌاب  أستاذٌمدم  -
 الحرمان من مجلس المسم. إلرار% وٌتم 47حال تجاوز الغٌاب 

  : آخرالحضور المت   .4
زٌادة تؤخر ربع ساعة للالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تؤخر ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا 

   ند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة. الممرر، وع أستاذعن لالث مرات ٌحذر شفوٌاً من 

 ضوابط االمتحان:  .3

 الممرر السماح له بالدخول. ستاذالطالب عن االمتحان النصفً لنصف ساعة ٌحك ألتؤخر فً حال  -

الممرر أن ٌتخذ ما ٌراه مناسباً  ستاذفً حال تغٌب الطالب عن حضور االمتحان النصفً ٌحك أل -
 لعالج الحالة.

 ( دلٌمة من بدء االمتحان.42ممدار )تؤخر لب بدخول االمتحان النهائً إذا ال ٌسمح للطا -

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

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام  .1

 ها.الممرر نوع التكالٌف واألبحاث فً بداٌة الفصل، وٌحدد مواعٌد تسلٌم أستاذٌحدد  -

 الممرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتسلٌمها. أستاذٌبٌن  -

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

 الغش:   .7

ن ئوفً حال لبوت لٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبك علٌه الئحة ش -
 الطالب.

فً حال لبوت لٌام الطالب بالغش أو النمل فً التكالٌف واألبحاث ٌحرم من الدرجة المخصصة  -
 لذلن.

 االنتحال:   .0
 ن الطالب.ئوفً حال لبوت وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبك الئحة ش

 : آخري سٌاسات   .5
 ٌم التكالٌف واألبحاث .. إلخ.ملل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسل آخري أي سٌاسات 

 


