
 
                                                                                       

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 االعمالقسم إدارة 

 برنامج التسويق

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

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  المحموديد/فضل 

 
 نظرية المنظمة والتطور التنظيمي :مواصفات مقرر

 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 نظرية المنظمة والتطور التنظيمي  : اسم المقرر 1

 ADM4110 رمز المقرر ورقمه: 2

 الساعات المعتمدة:  3
 يجمالاإل تدريب عملي سمنار  محاضرة 

3    3 

 المستوى الرابع/ الفصل األول الدراسي:المستوى والفصل  4

 موارد بشرية إدارةعلوم سلوكية،  ادئ إدارة، مبادئ مب المتطلبات السابقة لدراسة المقرر )إن وجدت(:  5

 ال يوجد المتطلبات المصاحبة )إن وجدت(:  6

 أعمال  إدارةبكالوريوس  درس له المقرر:يالبرنامج الذي  7

 اللغة العربية  لغة تدريس المقرر: 8

 فصلي/ انتظام نظام الدراسة: 9

 أ.د. سنان غالب المرهضي      معد)ي( مواصفات المقرر: 10

     تاريخ اعتماد مواصفات المقرر: 11

 

II. :وصف المقرر 

ة والتمارين التطبيقية والمعارف مثلالنظرية واأل ساسيات باألالب بالمعارف األساسية يهدف هذا المقرر على تزويد الط
والمهارات الالزمة ذات العالقة بمواضيع المقرر ومن ذلك: يتعرف الدارس على كيفية عمل المنظمة، وتطور نظريات  

المنظمة وحل المشاكل التي تواجهها، وتصميم البناء التنظيمي    إدارة   أثناء المنظمة عبر مائة عام وكيفية االستفادة منها  
ا  ووالعوامل  التنظيمية  الثقافة  معرفة  التنظيمي،  البناء  نوعية  اختيار  على  مميزة  أهميلمؤثرة  بناء شخصية  في  ذلك  ة 

 التنظيمي  اإلبداعالتغيير التنظيمي وكيفية إدارته وتطبيقه والتعامل مع مقاومة التغيير وأخيرا  إدارةللمنظمة، وكذلك 

 

III.  :مخرجات التعلم 

 الطالب قادرا على أن: بعد اتمام هذا المقرر يكون 
a1 وآليات تطبيقها في المواقف العملية المختلفة. داريةوبشكل مقنع المفاهيم المرتبطة بالنظريات اإل عرفي 
a2 معايير تقييم فاعلية وكفاءة المنظمة وآليات تطبيقها. ذكري 
a3 .يتعرف على وضع المنظمة ويحدد مجاالتها وترتيب اولويات التغيير وتحديد النماذج المناسبة وآليات التغيير 
a4 ويحدد كيفية االستفادة  دارةالنموذج الياباني في اإل شرحي 
a5 الهياكل التنظيمية وتطبيقاتها المختلفة. أنواع  يكتب عن 
a6 لتعامل معه.الصراع التنظيمي وآليات ا أنواع  كتب عني 
b1  داريةالمختلفة وبحسب طبيعة الموقف والمشكلة اإل داريةإبداعية مناسبة وفعالة للمواقف اإل إدارية أساليبيبتكر. 
b2 استراتيجية  ، تسويق.....( و إنتاج) داريويختار المناسب منها وبحسب المجال اإل دارية يفاضل بين النماذج اإل

 المنظمة.
b3  مناسبة للتعامل مع البيئة الخارجية ومقاومة التغيير في المنظمة. إدارية أساليبيختار 
c1 المرجوة للمنظمة. هدافيصمم البناء والهيكل التنظيمي المناسب لتحقيق األ 
c2 والتغيير التنظيمي وبما يتفق والموقف التنافسي للمنظمة وطبيعة المنافسة. اإلبداعيوظف نماذج الجودة و 
c3 وصناعة القرارات. داريةفي حل المشاكل اإل داريةذج والنظريات اإليستخدم النما 
c4 الصراع التنظيمي والسيطرة علية في المستوى المرغوب والتعامل مع مقاومة   دارةيفاضل بين الخيارات المتاحة إل

 التغيير.
d1 بفعالية مع رؤساءه وزمالءه في العمل. يتواصل 
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d2 داريةيق النظريات اإلعلى كيفية فهم وتطب خرونيدرب اآل. 

 

I.  :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم المقرر مخرجات تعلم البرنامج 

  

 A:المعرفة والفهم : 

A1 
يظهر المعرفة بالمبادئ والمفاهيم والنظريات  

وما يتصل بها من   دارةالعلمية المستخدمة في اإل
  وأدوات. أساليب

a1 وبشكل مقنع المفاهيم المرتبطة بالنظريات   عرفي
وآليات تطبيقها في المواقف العملية   داريةاإل

 المختلفة.

A2 
خصائص المنظمات وبيئتها الداخلية    يوضح

إدارتها وعالقة   أساليب والخارجية، وسياسات و
  المنظمة بالمنظمات األخرى.

a2 معايير تقييم فاعلية وكفاءة المنظمة وآليات   ذكري
 تطبيقها.

A3 

التنبؤ والتحليل  أساليبالكمية و ساليب يشرح األ
الرياضي وتطبيقاتها المختلفة واستخدامها في  

  دارةالتخطيط االستراتيجي للمنظمة وفي وظائف اإل
  المختلفة.

a3   يتعرف على وضع المنظمة ويحدد مجاالتها
وترتيب اولويات التغيير وتحديد النماذج المناسبة  

 وآليات التغيير.

A4 
يبين طرق استخدام التقنيات الحديثة وأنظمة  

  والتسويقية. داريةالمعلومات في مجاالت العلوم اإل
a4 ويحدد كيفية   دارةالنموذج الياباني في اإل شرحي

 االستفادة 

 
 a5  الهياكل التنظيمية وتطبيقاتها   أنواعيتعرف على

 المختلفة.

 
 a6 الصراع التنظيمي وآليات   أنواع  كتب عني

 التعامل معه.

 B:المهارات الذهنية : 

B1 
ويدرك  داريةواألدوات اإل ساليبيقيم مختلف األ
  بإنجازها.ة التي يقوم  نشط األ إطاراستخدامها في 

b1  إبداعية مناسبة وفعالة   إدارية أساليبيبتكر
المختلفة وبحسب طبيعة الموقف   داريةللمواقف اإل
 .داريةوالمشكلة اإل

B2 

ية  قليميحلل العوامل البيئية والمتغيرات المحلية واإل
  عمالوالعالمية المؤثرة على أداء منظمات األ 

والمحاسبية   داريةمستخدما المعارف والمفاهيم اإل
  ئية المختلفة.حصا واالقتصادية واإل

b2 ويختار المناسب منها   دارية يفاضل بين النماذج اإل
، تسويق.....(   إنتاج) داريوبحسب المجال اإل

 المنظمة.استراتيجية و

B3 
 إلى والوصول  عماليشخص مشكالت منظمات األ 

  عمالمناسبة لها والمواءمة بين نظريات األ حلول
  والمجاالت التطبيقية لها.

b3  مناسبة للتعامل مع البيئة   إدارية أساليبيختار
 الخارجية ومقاومة التغيير في المنظمة.

B4 
المختلفة يما   داريةاإل عماللأل إداريةيبتكر خططاً 

  المنظمة. أهدافيحقق 
 

 C والعملية:: المهارات المهنية 

C1 
ويستخدمها في    ةيوظف المهارات المهنية األساسي

تساعد المؤسسة على  إداريةتصميم نظم وأدوات 
 ها.أعمالفي مجال استراتيجية تحقيق ميزة 

c1   يصمم البناء والهيكل التنظيمي المناسب لتحقيق
 المرجوة للمنظمة. هدافاأل

C2 
األ بيئة  في  واإل  عماليعمل  ويدير  قليم المحلية  ية 

باستخدام    عمالاأل وفاعلية  بكفاءة  له  تسند  التي 
 .المالئمة عمالاأل إدارةتقنيات 

c2 والتغيير   اإلبداعيوظف نماذج الجودة و
التنظيمي وبما يتفق والموقف التنافسي للمنظمة  

 وطبيعة المنافسة.
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C3 
ئية وتقنيات  حصا الكمية واإل ساليب يستخدم األ

المعلومات ويوظفها في مجاالت عملة التخاذ  
 .إداريةقرارات 

c3 في حل   داريةيستخدم النماذج والنظريات اإل
 وصناعة القرارات. داريةالمشاكل اإل

C4 
فاعلة للمؤسسة  استراتيجية يكتب تقارير ويعد خطط 

 التي يعمل فيها.

c4 الصراع   دارةيفاضل بين الخيارات المتاحة إل
التنظيمي والسيطرة علية في المستوى المرغوب  

 والتعامل مع مقاومة التغيير.

 D :المهارات العامة واالنتقالية : 

D1 
يتخذ القرارات لمواجهة الحاالت المختلفة التي 

 المنظمات. إدارةتواجهها 
d1 بفعالية مع رؤساءه وزمالءه في العمل. يتواصل 

D2 
في المناقشات الجماعية   بناءة يشارك بطريقة  

 ة المنظمة.أنشط المتعلقة ب
d2 على كيفية فهم وتطبيق النظريات   خرونيدرب اآل
 .داريةاإل

D3 
الوقت  إدارةيمتلك مهارات االتصال الفعال و

 بفاعلية.
 

D4 
يستخدم التقنية الحديثة وأنظمة المعلومات وشبكة  

والحاسب اآللي للتنقيب عن البيانات   اإلنترنت
 وتوظيفها في مجال عملة.

 

 

II. ربط مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقييم 

  التدريس والتقييم:استراتيجية أوال: ربط مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( ب

 التقويماستراتيجية  التدريساستراتيجية   المقرر / المعرفة والفهممخرجات 

a1 وبشكل مقنع المفاهيم   عرفي
  داريةالمرتبطة بالنظريات اإل

وآليات تطبيقها في المواقف العملية 
 المختلفة.

المحاضرات والعروض  -
 التوضيحية 

 الحوار والمناقشة. -
 

 االختبارات التحريرية  -

 االختبارات الشفهية  -
 

a2 معايير تقييم فاعلية   ذكري
 وكفاءة المنظمة وآليات تطبيقها.

 المحاضرات -
 الحوار والمناقشة. -

 االختبارات التحريرية  -

 االختبارات الشفهية  -

a3   يتعرف على وضع المنظمة
ويحدد مجاالتها وترتيب اولويات  
التغيير وتحديد النماذج المناسبة  

 وآليات التغيير.

المحاضرات والعروض  -
 التوضيحية 

 الحوار والمناقشة. -
التقارير وأوراق ومجموعات   -

 العمل.
 العصف الذهني. -
 

 االختبارات التحريرية  -

 االختبارات الشفهية  -

المالحظة وتقييم مشاركة الطالب في  -
 القاعة.

a4 النموذج الياباني في   شرحي
 ويحدد كيفية االستفادة  دارةاإل

المحاضرات والعروض 
 التوضيحية 

 الحوار والمناقشة. -
التقارير وأوراق ومجموعات   -

 العمل.
 العصف الذهني. -
 

 االختبارات التحريرية  -

 االختبارات الشفهية  -

وتقييم مشاركة الطالب في المالحظة  -
 القاعة.

a5  الهياكل   أنواعيتعرف على
 التنظيمية وتطبيقاتها المختلفة.

المحاضرات والعروض 
 التوضيحية 

 الحوار والمناقشة. -

 االختبارات التحريرية  -

 االختبارات الشفهية  -
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التقارير وأوراق ومجموعات   -
 العمل.

 العصف الذهني. -
 

مشاركة الطالب في المالحظة وتقييم  -
 القاعة.

a6 الصراع  أنواع  كتب عني
 التنظيمي وآليات التعامل معه.

المحاضرات والعروض 
 التوضيحية 

 الحوار والمناقشة. -
التقارير وأوراق ومجموعات   -

 العمل.
 العصف الذهني. -
 

 االختبارات التحريرية  -

 االختبارات الشفهية  -

المالحظة وتقييم مشاركة الطالب في  -
 القاعة.

 

 التدريس والتقييم:                                                      استراتيجية ثانيا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( ب 

 التقويماستراتيجية    التدريساستراتيجية  المحتوى

b2 دارية يفاضل بين النماذج اإل  
ويختار المناسب منها وبحسب  

،   إنتاج)  داريالمجال اإل
 المنظمة.استراتيجية تسويق.....( و

المحاضرات والعروض  -
 التوضيحية 

 الحوار والمناقشة. -
التقارير وأوراق  -

 ومجموعات العمل.
 العصف الذهني. -
 المهام والتكاليف العملية. -
 التعليم الذاتي والتعاوني -
 التغذية الراجعة  -

 االختبارات التحريرية  -

 االختبارات الشفهية  -

المالحظة وتقييم مشاركة الطالب في  -
 القاعة.

 تقييم تقارير التكاليف الفردية والجماعية.

b3  مناسبة   إدارية أساليبيختار
للتعامل مع البيئة الخارجية ومقاومة  

 التغيير في المنظمة.

 الحوار والمناقشة. -
التقارير وأوراق  -

 ومجموعات العمل.
 العصف الذهني. -
 المهام والتكاليف العملية. -
 التعليم الذاتي والتعاوني -
 التغذية الراجعة  -

 االختبارات التحريرية  -

 االختبارات الشفهية  -

المالحظة وتقييم مشاركة الطالب في  -
 القاعة.

 تقييم تقارير التكاليف الفردية والجماعية.

 

 التدريس والتقييم: استراتيجية ثالثا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( ب

مخرجات المقرر/  
 المهارات المهنية والعملية 

 التقويماستراتيجية  التدريساستراتيجية 

c1   يصمم البناء والهيكل
التنظيمي المناسب لتحقيق  

المرجوة  هدافاأل
 للمنظمة.

 المحاضرات والعروض التوضيحية  -
 الحوار والمناقشة. -
 التقارير وأوراق ومجموعات العمل. -
 العصف الذهني. -
 المهام والتكاليف العملية. -
 التعليم الذاتي والتعاوني -
 الراجعة التغذية  -

 االختبارات التحريرية  -

 االختبارات الشفهية  -

المالحظة وتقييم مشاركة الطالب في  -
 القاعة.

 تقييم تقارير التكاليف الفردية والجماعية. -

c2  يوظف نماذج الجودة
والتغيير التنظيمي   اإلبداعو

وبما يتفق والموقف 

 يحية المحاضرات والعروض التوض -
 الحوار والمناقشة. -
 التقارير وأوراق ومجموعات العمل. -

 االختبارات التحريرية  -

 االختبارات الشفهية  -
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التنافسي للمنظمة وطبيعة  
 المنافسة.

 العصف الذهني. -
 المهام والتكاليف العملية. -
 التعليم الذاتي والتعاوني -
 التغذية الراجعة  -

المالحظة وتقييم مشاركة الطالب في  -
 القاعة.

 التكاليف الفردية والجماعية.تقييم تقارير  -

c3   يستخدم النماذج
في   داريةوالنظريات اإل

 داريةحل المشاكل اإل
 وصناعة القرارات.

 المحاضرات والعروض التوضيحية  -
 الحوار والمناقشة. -
 التقارير وأوراق ومجموعات العمل. -
 العصف الذهني. -
 المهام والتكاليف العملية. -
 والتعاونيالتعليم الذاتي  -
 التغذية الراجعة  -

 االختبارات التحريرية  -

 االختبارات الشفهية  -

المالحظة وتقييم مشاركة الطالب في  -
 القاعة.

 تقييم تقارير التكاليف الفردية والجماعية. -

c4   يفاضل بين الخيارات
الصراع   دارةالمتاحة إل

التنظيمي والسيطرة علية  
في المستوى المرغوب 

والتعامل مع مقاومة  
 التغيير.

 المحاضرات والعروض التوضيحية 
 الحوار والمناقشة. -
 التقارير وأوراق ومجموعات العمل. -
 العصف الذهني. -
 المهام والتكاليف العملية. -
 التعليم الذاتي والتعاوني -
 التغذية الراجعة  -

 االختبارات التحريرية  -

 االختبارات الشفهية  -

المالحظة وتقييم مشاركة الطالب في  -
 القاعة.

 تقييم تقارير التكاليف الفردية والجماعية. -

 

                                                             التدريس والتقييم:استراتيجية رابعا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( ب

 التقويماستراتيجية  التدريساستراتيجية  مخرجات المقرر  

d1 بفعالية مع رؤساءه وزمالءه في   يتواصل
 العمل.

التقارير وأوراق  -
 ومجموعات العمل.

 العصف الذهني. -
 المهام والتكاليف العملية. -
 الذاتي والتعاونيالتعليم  -
 التغذية الراجعة  -

المالحظة وتقييم مشاركة   -
 الطالب في القاعة.

تقييم تقارير التكاليف الفردية   -
 والجماعية.

d2 على كيفية فهم وتطبيق   خرونيدرب اآل
 .داريةالنظريات اإل

التقارير وأوراق  -
 ومجموعات العمل.

 العصف الذهني. -
 العملية.المهام والتكاليف  -
 التعليم الذاتي والتعاوني -
 التغذية الراجعة  -

المالحظة وتقييم مشاركة   -
 الطالب في القاعة.

تقييم تقارير التكاليف الفردية   -
 والجماعية.

 

III.  مواضيع المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع
 تحديد الساعات المعتمدة لها.   

 

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 النظري                                                          الجانب  أوال

 الرقم
وحدات/  

موضوعات 
 المقرر

 المواضيع التفصيلية 
عدد  

 األسابيع
الساعات 

 الفعلية
 مخرجات تعلم المقرر



 
                                                                                       

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 االعمالقسم إدارة 

 برنامج التسويق

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

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  المحموديد/فضل 

1 
طبيعة عمل 

 المنظمة

 مفهوم المنظمة  •

 لماذا ندرس المنظمة؟ •

خصائص المنظمات   •
 الرسمية

 المنظمات  أنواع •

1 3 
a1a2 a3 a4 a5 

b1  

2 
فاعلية  
 المنظمة

مفاهيم والفرق بين   •
 الفاعلية والكفاءة 

 نماذج دراسة الفاعلية  •

 نماذج قياس الفاعلية  •

1 3 

 
a1a2 a3 b1 b2 

b3 c1  

3 

تطور نظريات  
 المنظمة
)االتجاه 
 الكالسيكي( 

 العلمية  دارةاإل •

 النظرية الشمولية  •

 البيروقراطيةالنظرية  •

 النظرية السلوكية  •

1 3 
a1a2 a3 a4 a5 

b1 c1 c2 

4 
االتجاه 
 الحديث

 نظرية النظم  •

 النظرية الموقفية  •

 النظرية التكاملية  •

1 3 c1 a1 a2 

5 
النموذج  

— الياباني
 Zنظرية

 دارةفلسفة اليابان في اإل •

 التوظيف الدائم  •

 نظام التقويم والترقية  •

عدم التخصص،   •
 الذاتيةوالرقابة 

صناعة القرار،  •
 والمسئولية االجتماعية 

1 3 a1a2 a3 b2 d1 

6 
الجودة   إدارة

 الشاملة

 ة هميمفاهيم، واأل •

 مراحل التطور للجودة  •

 خطوات تحسين الجودة  •

• The Deming 
Cycle 

الجودة من وجهة نظر   •
 المستهلك

1 3 
a1a2 a3 a4 a5 

b1 b2 

7 
تصميم البناء  

 التنظيمي 

البناء  ة أهمي مفاهيم، و •
 التنظيمي

 مكونات البناء التنظيمي  •

 التعقد التنظيمي  •

 الرسمية •
 

 المركزية والالمركزية   •

 نوعية البناء التنظيمي  •

1 3 
a1a2 a3 c2 c3 

c4 

8 
الثقافة  
 التنظيمية

المفهوم، وعناصر   •
 الثقافة التنظيمية.

كيفية بناء الثقافة   •
 التنظيمية 

1 3 
a1a2 a3 b1 b2 

b3 c1 c2 d1 



 
                                                                                       

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 االعمالقسم إدارة 

 برنامج التسويق

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

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  المحموديد/فضل 

خصائص الثقافة   •
 التنظيمية 

الثقافة  مصادر  •
 التنظيمية 

وظائف الثقافة   •
 التنظيمية 

الثقافة التنظيمية   إدارة •
 وطرق تعزيزها 

 

9 
التغيير   إدارة

 التنظيمي 

 المفهوم •

 القوى الدافعة للتغيير •

مقاومة التغيير   •
 ومصادره

كيف يمكن التعامل مع   •
 مقاومة التغيير؟

 التغيير إدارة •

التغيير   إدارةنماذج  •
 الشائعة 

1 3 
a1a2 b1 b2 b3 

b4 c2 

10 
القوة 

وممارستها  
 في المنظمة

المفهوم، ونظريات   •
 القوة

 القوة أنواع •

تصنيف القوة على  •
المستويات  مستوى 

 داريةاإل

مقترحات لتطوير   •
 واستخدام القوة 

العالقة بين القوة وتأثير   •
 السياسة والسلطة

العالقة بين القوة   •
 والنظرية الموقفية 

1 3 
c3 a1 a2 b3 

a1a2 a3 b3 b4 
c1 c2 

11 
الصراع   إدارة

 في المنظمة

  أسبابو أنواعالمفهوم،  •
 الصراع في المنظمة 

الصراع التنظيمي   •
 وغير التنظيمي

 إدارةاستراتيجيات  •
 الصراع 

1 3 
a1a2 a3 a4 a5 
b1 c1 c2 c3 c4 

d1 d2 

12 

العوامل  
المؤثرة على 
نوعية البناء 

 التنظيمي 

 االستراتيجية  •

 البيئة التنظيمية  •

 التكنولوجيا  •

 الموارد البشرية •

1 3 a1a2 d1 d2 

13 
عرض 
ومناقشة 
 بحوث الطالب 

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



 
                                                                                       

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 االعمالقسم إدارة 

 برنامج التسويق

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

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  المحموديد/فضل 

 14 ي األسابيع والساعات   إجمال
42 

 

 

I.   :استراتيجيات التدريس 

 وصف كيفية استخدامها  التدريس استراتيجية 

 المحاضرة
وفيها يتم ايضاح وشرح المعارف النظرية للمقررات لجمع كبير من الطالب في القاعة  

بطريقة مباشرة من قبل االستاذ مع استخدام السبورة احيانا في الوقت الذي يقوم في الطالب 
 باالستماع بهدوء ، وقد يدون بعض الطالب المالحظات البسيطة .

 الحوار والمناقشة 
لفظي بين طرفين أو أكثر داخل المحاضرة سواء بين الطالب واالستاذ  وفيها يتم التفاعل ال

 أو بين عدد من الطالب أنفسهم تحت إشراف االستاذ وتوجيهه.

المهام والتكاليف 
 البحثية 

بحث كامل في احدى مفردات المقرر ومن ثم يقوم   طريقة تكليف طالب   إجراءوهي 
بعرضه علي بقية الطالب واثارة نقاش حول الموضوع في مجاالت العلوم السياسية  

 المختلفة.

 العصف الذهني 
وفيها يتم التفاعل وتشجيع الطالب على طرح كل ما لديهم من أفكار حول قضية ما، أو  

 اضرة بعيدا عن ضغوط النقد والتقييم.المح أثناء مشكلة ما تطرح عليهم جميعا في 

 مشاريع فردية  
يطلب من كل طالب تنفيذ دراسة موضوع محدد سلفاً، وبشكل منفرد وقد يكون يتم تكليف  

 جميع الطالب بمشروع واحد، وقد يكون لكل طالب مشروع مختلف.

 التعلم الذاتي 
عملية التعليم بحيث يندمج المتعلم بمهمات   دارةات إلجراءوفيها يتم اتباع مجموعة من اإل

 تعليمية تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفية والعقلية.

 المحاكاة 
وفيها يتم افتعال واقع سياسي ما تتشابه معطياته مع الواقع يتم توفيره للمتعلم من موقف  

ارات شبيه بمواقف الحياة السياسية الواقعية، حيث يتم وضعه فيه لكي يتقمص دور وقر
 وسلوك الطرف المراد تحليل وتوقع سلوكه.

 

IV. ة والتكليفات: نشطاأل 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكليف  الرقم

بحث حول موضوع   إعداد 1
يختاره الطالب تحت اشراف 

 أستاذ المادة.

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

W5 
20 

2 
 حضور المحاضرات

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

W 1-
W12 

10 

 30 يجمالاإل

 

V. :تقييم التعلم 

 الدرجة  األسبوع ة التقييم أنشط الرقم 
نسبة الدرجة  

درجة    إلى 
  التقويم النهائي

 المخرجات التي يحققها 

1 
التكاليف 

 بحاث واأل
W5, 
W10 

20 20 %  
a1a2 a3 a4 a5 b1 b2 b3 

b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 

2 
حضور  

 المحاضرات
W1- 
W12 

10 10 %  
a1a2 a3 a4 a5 b1 b2 b3 

b4 c1 c2 c3 c4  

% W 10 10 10 اختبار نصفي 3  
a1a2 a3 a4 a5 b1 b2 b3 

b4 c1 c2 c3 c4  



 
                                                                                       

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 االعمالقسم إدارة 

 برنامج التسويق

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

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  المحموديد/فضل 

 االختبار النهائي 3
W15- 
W16 

60 60 %  
a1a2 a3 a4 a5 b1 b2 b3 

b4 c1 c2 c3 c4  

يجمالاإل  
 

100 100 %  
 

 

VI. تعلم: لمصادر ا 

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

 : ) ال تزيد عن مرجعين( المراجع الرئيسة

-- للنشر والتوزيع اليمن األمين"نظرية المنظمة والتغيير التنظيمي "، مركز  2019أ.د. سنان غالب المرهضي، .1
 نعاء ص

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

 ية وإنترنت:    )إن وجدت( إلكترونمواد 

 ية المرتبطة بموضوعات المقرر.اإللكترونالمراجع 

 

VII. .الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

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

1 

 سياسة حضور الفعاليات التعليمية:   

 من المحاضرات.  %75يلتزم الطالب بحضور  -

يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم، ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز   -
 القسم.ويتم إقرار الحرمان من مجلس  %25الغياب 

2 
  الحضور المتأخر:  

يسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الدراسي، وإذا تأخر زيادة عن  
    ثالث مرات يحذر شفوياً من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة. 

3 

 ضوابط االمتحان: 

 ألستاذ المقرر السماح له بالدخول.في حال تأخر الطالب عن االمتحان النصفي لنصف ساعة يحق   -

في حال تغيب الطالب عن حضور االمتحان النصفي يحق ألستاذ المقرر أن يتخذ ما يراه مناسباً لعالج   -
 الحالة.

 ( دقيقة من بدء االمتحان.20ال يسمح للطالب بدخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ) -

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

4 

 : بحاثاألو التكليفات / المهام

 في بداية الفصل، ويحدد مواعيد تسليمها. بحاث يحدد أستاذ المقرر نوع التكاليف واأل     -

 وتسليمها. بحاث يبين أستاذ المقرر الضوابط لتنفيذ التكاليف واأل -

 الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه.إذا تأخر الطالب في تسليم التكاليف عن  -

5 

 الغش: 

 ن الطالب.ئوفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة ش  -

 يحرم من الدرجة المخصصة لذلك. بحاث في حال ثبوت قيام الطالب بالغش أو النقل في التكاليف واأل -

6 
 االنتحال:  

 ن الطالب.ئوفي حال ثبوت وجود شخص ينتحل شخصية طالب ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الئحة ش 

7 
 سياسات أخرى: 

 ..إلخ.  بحاثأي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكاليف واأل



 
                                                                                       

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 االعمالقسم إدارة 

 برنامج التسويق

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

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  المحموديد/فضل 

 
 

  



 
                                                                                       

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 االعمالقسم إدارة 

 برنامج التسويق

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

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  المحموديد/فضل 

 المنظمة والتطور التنظيمي  إدارة  :نموذج خطة مقرر
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 / أسبوعيا( 3)  الساعات المكتبية 
 االسم أ.د. سنان المرهضي

 774333649 السبت األحد االثنين  الثالثاء األربعاء  الخميس
المكان ورقم  

 الهاتف

   -    
البريد 
ياإللكترون  

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 نظرية المنظمة والتطور التنظيمي  اسم المقرر:  1

 ADM4110 رمز المقرر ورقمه: 2

 الساعات المعتمدة للمقرر: 3

 الساعات
 المجموع 

 تدريب عملي سمنار  نظري

3    3 

 المستوى الرابع/ الفصل األول المستوى والفصل الدراسي:  4

5 
موارد   إدارة، مبادئي علوم سلوكية، إدارةمبادئي  المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت(:

 بشرية

 ال يوجد المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت(:  6

 أعمال  إدارةبكالوريوس  البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر: 7

 اللغة العربية  لغة تدريس المقرر:  8

 التجارة واالقتصادالحرم الجامعي/ كلية  مكان تدريس المقرر:   9

 

III. المقرر الدراسي:   وصف 

ة والتمارين التطبيقية والمعارف مثلالنظرية واأل ساسيات باألالب بالمعارف األساسية يهدف هذا المقرر على تزويد الط
والمهارات الالزمة ذات العالقة بمواضيع المقرر ومن ذلك: يتعرف الدارس على كيفية عمل المنظمة، وتطور نظريات  

المنظمة وحل المشاكل التي تواجهها، وتصميم البناء التنظيمي    إدارة   أثناء المنظمة عبر مائة عام وكيفية االستفادة منها  
ا  ووالعوامل  التنظيمية  الثقافة  معرفة  التنظيمي،  البناء  نوعية  اختيار  على  مميزة  أهميلمؤثرة  بناء شخصية  في  ذلك  ة 

 التنظيمي  اإلبداعالتغيير التنظيمي وكيفية إدارته وتطبيقه والتعامل مع مقاومة التغيير وأخيرا  إدارةللمنظمة، وكذلك 

 

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 هذا المقرر يكون الطالب قادرا على أن: بعد اتمام 
a1 وآليات تطبيقها في المواقف العملية المختلفة. داريةوبشكل مقنع المفاهيم المرتبطة بالنظريات اإل عرفي 
a2 معايير تقييم فاعلية وكفاءة المنظمة وآليات تطبيقها. ذكري 
a3 .يتعرف على وضع المنظمة ويحدد مجاالتها وترتيب اولويات التغيير وتحديد النماذج المناسبة وآليات التغيير 
a4 ويحدد كيفية االستفادة  دارةالنموذج الياباني في اإل شرحي 
a5 الهياكل التنظيمية وتطبيقاتها المختلفة. أنواع  يكتب عن 
a6 لتعامل معه.الصراع التنظيمي وآليات ا أنواع  كتب عني 
b1  داريةالمختلفة وبحسب طبيعة الموقف والمشكلة اإل داريةإبداعية مناسبة وفعالة للمواقف اإل إدارية أساليبيبتكر. 
b2 استراتيجية  ، تسويق.....( و إنتاج) داريويختار المناسب منها وبحسب المجال اإل دارية يفاضل بين النماذج اإل

 المنظمة.
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b3  مناسبة للتعامل مع البيئة الخارجية ومقاومة التغيير في المنظمة. إدارية أساليبيختار 
c1 المرجوة للمنظمة. هدافيصمم البناء والهيكل التنظيمي المناسب لتحقيق األ 
c2 والتغيير التنظيمي وبما يتفق والموقف التنافسي للمنظمة وطبيعة المنافسة. اإلبداعيوظف نماذج الجودة و 
c3 وصناعة القرارات. داريةفي حل المشاكل اإل داريةذج والنظريات اإليستخدم النما 
c4 الصراع التنظيمي والسيطرة علية في المستوى المرغوب والتعامل مع مقاومة   دارةيفاضل بين الخيارات المتاحة إل

 التغيير.
d1 بفعالية مع رؤساءه وزمالءه في العمل. يتواصل 
d2 داريةعلى كيفية فهم وتطبيق النظريات اإل خرونيدرب اآل. 

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلية  األسبوع  المواضيع التفصيلية  وحدات المقرر  الرقم 

 طبيعة عمل المنظمة  1

 مفهوم المنظمة  •

 لماذا ندرس المنظمة؟ •

 خصائص المنظمات الرسمية  •
 المنظمات  أنواع

W1 3 

المنظمة فاعلية  2  
 مفاهيم والفرق بين الفاعلية والكفاءة  •

 نماذج دراسة الفاعلية  •
 نماذج قياس الفاعلية 

W2 3 

3 
تطور نظريات  

 المنظمة
 )االتجاه الكالسيكي( 

 العلمية  دارةاإل •

 النظرية الشمولية  •

 النظرية البيروقراطية •

 النظرية السلوكية  •

W3 3 

 االتجاه الحديث 4
 نظرية النظم  •

 الموقفية النظرية  •
 النظرية التكاملية 

W4 3 

5 
—النموذج الياباني

 Zنظرية

 دارةفلسفة اليابان في اإل •

 التوظيف الدائم  •

 نظام التقويم والترقية  •

 عدم التخصص، والرقابة الذاتية •
 صناعة القرار، والمسئولية االجتماعية 

W5 3 

الجودة الشاملة  إدارة 6  

 ة هميمفاهيم، واأل •

 للجودة مراحل التطور  •

 خطوات تحسين الجودة  •

• The Deming Cycle 
 الجودة من وجهة نظر المستهلك 

W6 3 

7 
تصميم البناء  

 التنظيمي 

 ة البناء التنظيميأهمي مفاهيم، و •

 مكونات البناء التنظيمي  •

 التعقد التنظيمي  •

 الرسمية •

 المركزية والالمركزية   •
 نوعية البناء التنظيمي 

W7 3 
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 W8 3  • اختبار نصفي 8

 الثقافة التنظيمية  9

 المفهوم، وعناصر الثقافة التنظيمية. •

 كيفية بناء الثقافة التنظيمية  •

 خصائص الثقافة التنظيمية  •

 مصادر الثقافة التنظيمية  •

 وظائف الثقافة التنظيمية  •

 الثقافة التنظيمية وطرق تعزيزها  إدارة •

W9 3 

10 
التغيير   إدارة

 التنظيمي 

 المفهوم •

 للتغييرالقوى الدافعة  •

 مقاومة التغيير ومصادره •

 كيف يمكن التعامل مع مقاومة التغيير؟  •

 التغيير إدارة •

 التغيير الشائعة  إدارةنماذج  •

W10 3 

11 
القوة وممارستها في  

 المنظمة

 المفهوم، ونظريات القوة  •

 القوة أنواع •

المستويات  تصنيف القوة على مستوى  •
 داريةاإل

 مقترحات لتطوير واستخدام القوة •

العالقة بين القوة وتأثير السياسة   •
 والسلطة

 العالقة بين القوة والنظرية الموقفية 

W11 3 

12 
الصراع في   إدارة

 المنظمة

الصراع في   أسبابو أنواعالمفهوم،  •
 المنظمة 

 الصراع التنظيمي وغير التنظيمي •
 الصراع  إدارةاستراتيجيات 

W12 3 

13 
العوامل المؤثرة على  

نوعية البناء 
 التنظيمي 

 االستراتيجية  •

 البيئة التنظيمية  •

 التكنولوجيا  •
الموارد  
 البشري 

W13 3 

14 
عرض ومناقشة 

 بحوث الطالب 
 W14-W15 6 

 W16 3  اختبار نهائي  15

ي األسابيع والساعات   إجمال  16 48 

 

II.   :استراتيجيات التدريس 

 وصف كيفية استخدامها  التدريس استراتيجية 

 المحاضرة
وفيها يتم ايضااح وشارح المعارف النظرية للمقررات لجمع كبير من الطالب في القاعة 
بطريقة مباشاارة من قبل االسااتاذ مع اسااتخدام الساابورة احيانا في الوقت الذي يقوم في 

 الطالب باالستماع بهدوء ، وقد يدون بعض الطالب المالحظات البسيطة .

 الحوار والمناقشة 
لفظي بين طرفين أو أكثر داخال المحااضااااارة ساااااواء بين الطاالاب وفيهاا يتم التفااعال ال

 واالستاذ أو بين عدد من الطالب أنفسهم تحت إشراف االستاذ وتوجيهه.
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 المهام والتكاليف البحثية 
بحاث كاامال في احادى مفردات المقرر ومن ثم يقوم    طريقاة تكليف طاالباإجراءوهي  

بعرضااه علي بقية الطالب واثارة نقاش حول الموضااوع في مجاالت العلوم السااياسااية  
 المختلفة.

 العصف الذهني 
وفيها يتم التفاعل وتشاجيع الطالب على طرح كل ما لديهم من أفكار حول قضاية ما، أو 

 اضرة بعيدا عن ضغوط النقد والتقييم.المح أثناءمشكلة ما تطرح عليهم جميعا في 

 مشاريع فردية  
يطلب من كل طالب تنفيذ دراساااة موضاااوع محدد سااالفاً، وبشاااكل منفرد وقد يكون يتم 

 تكليف جميع الطالب بمشروع واحد، وقد يكون لكل طالب مشروع مختلف.

 التعلم الذاتي 
عمليااة التعليم بحيااث يناادمج المتعلم   دارةات إلجراءوفيهااا يتم اتباااع مجموعااة من اإل

 بمهمات تعليمية تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفية والعقلية.

 المحاكاة 
وفيها يتم افتعال واقع ساياساي ما تتشاابه معطياته مع الواقع يتم توفيره للمتعلم من موقف 

وقرارات شابيه بمواقف الحياة الساياساية الواقعية، حيث يتم وضاعه فيه لكي يتقمص دور 
 وسلوك الطرف المراد تحليل وتوقع سلوكه.

 

VI. ة والتكليفات: نشطاأل 

 الدرجة  األسبوع النشاط/ التكليف  الرقم

بحث حول موضوع يختاره الطالب تحت اشراف أستاذ   إعداد 1
 المادة.

W 5 20 

 W 1-W12 10 حضور المحاضرات 2

 30 المجموع 

 

VII. :تقييم التعلم 

 الدرجة موعد التقويم/ اليوم والتاريخ التقويمموضوعات  الرقم 
 الوزن النسبي 

درجة     إلى )نسبة الدرجة 
 التقويم النهائي( 

 % W5, W10 30 30 بحاث التكاليف واأل 1 .1

 % W1- W12 10 10 حضور المحاضرات 2 .2

 % W8 10 10 اختبار نصفي 3 .3

 % W16 60 60 االختبار النهائي .4 

 % 100 100 المجموع 

 

VIII.  التعلم:مصادر 

— للنشر والتوزيع اليمن األمين"نظرية المنظمة والتغيير التنظيمي "، مركز  2019أ.د. سنان غالب المرهضي، .1
 صنعاء 

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

 ية وإنترنت:   إلكترونمواد .1
 المرتبطة بموضوعات المقرر.ية اإللكترونالمراجع 

 

IX. والسياسات المتبعة في المقرر: الضوابط 

 سياسة حضور الفعاليات التعليمية:  1
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 من المحاضرات.  %75يلتزم الطالب بحضور  -

يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم، ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال   -
 إقرار الحرمان من مجلس القسم.ويتم  %25تجاوز الغياب  

2 
  الحضور المتأخر:  

يسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الدراسي، وإذا تأخر زيادة عن  
    ثالث مرات يحذر شفوياً من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة. 

3 

 ضوابط االمتحان: 

 ألستاذ المقرر السماح له بالدخول.في حال تأخر الطالب عن االمتحان النصفي لنصف ساعة يحق   -

في حال تغيب الطالب عن حضور االمتحان النصفي يحق ألستاذ المقرر أن يتخذ ما يراه مناسباً لعالج   -
 الحالة.

 ( دقيقة من بدء االمتحان.20ال يسمح للطالب بدخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ) -

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

4 

 : بحاثاألو التكليفات / المهام

 في بداية الفصل، ويحدد مواعيد تسليمها. بحاث يحدد أستاذ المقرر نوع التكاليف واأل  -

 وتسليمها. بحاث يبين أستاذ المقرر الضوابط لتنفيذ التكاليف واأل -

 التكاليف عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه.إذا تأخر الطالب في تسليم  -

5 

 الغش: 

 ن الطالب.ئوفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة ش  -

 يحرم من الدرجة المخصصة لذلك. بحاث في حال ثبوت قيام الطالب بالغش أو النقل في التكاليف واأل -

6 
 االنتحال:  

 ن الطالب.ئوفي حال ثبوت وجود شخص ينتحل شخصية طالب ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الئحة ش 

 سياسات أخرى:   .1
 .. إلخ.  بحاثأي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكاليف واأل
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