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 وصف البرنامج األكاديسي 

ايجازًا مقتزيًا ألىؼ خرائص البخنامج ومخخجات التعمؼ الستؾقعة مؽ الظالب ؾفخ وصف البخنامج األكاديسي ىحا ي
 ويراحبو وصف لكل مقخر ضسؽ البخنامج ستاادة القرؾ  مؽ الستاحةقج حقق االتحكيقيا مبخىشًا عسا إذا كان 

 
 

 التعميؼ العالي والبحث العمسيوزارة   السؤسدة التعميسية

 ادارة االعسال / السخكد القدؼ العمسي

 اكاديسي او السيشي اسؼ البخنامج األكاديسي 

 بكالؾريؾس ادارة االعسال اسؼ الذيادة الشيائية 

  :اسيالشغام الجر 
 سشؾي /مقخرات /أخخ  

 الارمي )كؾرسات(

 17/9/2021 تاريخ إعجاد الؾصف            

 هداف البرنامج األكاديسيأ
 تشسية التاكيخ العمسي والقجرات التحميمية والسعخفة لج  الظالب واكدابو ميارات التحميل واالستشتاج السشظقي . .1

 الب تداعجه في الخؤيا واتخاذ القخار.تؾفيخ خمفية ادارية  وتخظيظية لج  الظ .2  
 اعجاد الظالب أعجادا أساسيا بسا يسكشو مؽ ادارة عسمو بعج التخخج بشجاح .. 3  
 اقامة الشجوات الجراسية والسذاركة في السؤتسخات في مجال االختراص .4  
 اعجاد البحؾث والجراسات السالية واالدارية التي تداىؼ في خجمة السجتسع. 5  
 .اكتداب الظالب السيارات االساسية السشاسبة في مجال التخرص )السيشة ( التي يمتحق بيا بعج التخخج.6  
 
 
 
  



    
 

 
 

  

 مخرجات البرنامج السطمهبة وطرائق التعميم والتعمم والتقييم
 السعرفية األهدافأ.
  العسل عمى -1أ
 شو مؽ دقة السالحغة واالستقراء.عمسي والعسل بسا يتزس التاكيخ بأسمؾب اآلخخ عمىقجرة  تشسية -2أ
 .سذجخات التي تبيؽ السؾضؾع بديؾلة لمستعمؼاستخجام المؾحة وال -3أ
 اعجاد الؾسائل التؾضيحية. -4أ
 لبعض السؾضؾعات. تقاريخ مخترخةاعجاد  -5أ
 تؾعيف السحاضخات الاجيؾية. -6أ
 لخاصة بالبرنامجا السهاراتية األهداف ب
 والخاصة. وسائل االيزاح العامة 1ب 
 تؾعيف االمثمة السالئسة. 2ب 
 طخح االسئمة االستكذافية عمى الظمبة. 3ب 

 طرائق التعميم والتعمم
 االستاذ والتعمؼ ىيخكد عميسكؽ ترشيف طخائق التعميؼ والتعمؼ وفق نغام شسؾلي يجسع بيؽ نغام التعميؼ الحي   
 وفق طخق االترال  د عمى الظخق الشسؾذجية السالئسةوالسيسا االعتسا ،ويخكد عمى الستعمؼ والتااعل بيشيسا  
 السعمؾماتية الحجيثة عؽ طخيق االنتخنيت ووسائل االترال الحجيثة التي تخجم انغسة التجريذ.  
 

 طرائق التقييم
 الرفية. التحزيخات اليؾمية والسذاركات 3. االختبارات الذيخية 2االختبارات اليؾمية  .1

 االخالقي لمظالب وااللتدام. االنزباط الدمؾكي 4         والحزؾر اليؾمي         
 الهجدانية والقيسية. األهداف -ج  

 حؾل السؾضؾعات القابمة لمشقاش مؽ قبل الظمبة في الراؾف. طخح االسئمة -1ج             
 طخح اسئمة يقؾم الظالب بحميا لمارؾل الجراسية. -2ج             
 اسئمة فكخية. متزسشةامتحانات يؾمية سخيعة  اجخاء -3ج             
 عجاد تقاريخ في بعض السؾضؾعات الغيخ السألؾفة.إتكميف الظمبة ب -4ج             

 
 



    
 

 
 

  

 
 

 طرائق التعميم والتعمم
 االختبارات الذاؾية .1
 االختبارات الكتابية .2
 الحزؾر اليؾمي .3
  ى الستعمقة لقابمية التهظيف والتطهر الذخري(السشقهلة )السهارات االخر  والتأهيميةالسهارات العامة د.  

 .اً وعياتو بكااءة وفعالية ، عمسا وفشا وميشة وسمؾكا حدش أداء. ان يتقؽ الظالب 1د 
 رسالة مشغستو وأىجافيا فزال عؽ التعامل اإليجابي مع السؾاطؽ     القجرة عمى تؾضيحالظالب  يستمػ. ان 2د 
 مخؤوسيو وزمالئو. مم بالزؾابط والتعميسات وصيانة الحخم الجامعي واحتخ . االلتداعمى. ان يحافظ الظالب 3د
 -:.معمؾماتو عؽ . ان يظؾر الظالب4د

 تظؾيخ ميارات االقشاع والحؾر. (1
 تظؾيخ ميارات الكيادة والتأثيخ. (2
 .تظؾيخ ميارات العسل الجساعي (3

 
 طرائق التعميم والتعمم

 الظخيقة االستقخائية .1
 الظخيقة الكياسية .2
 السشاقذة طخيقة .3
 طخيقة الحؾار .4

 طرائق التقييم 
 االختبارات السيارية .1
 االختبارات الذاؾية .2
 االختبارات اليؾمية .3

 بشية البرنامج. 11



    
 

 
 

  

اىَزحيخ 

 اىذراطُخ
 اطٌ اىَبدح

 اىظبػبد اىَؼتَذح    

 ػَيٍ ّظزٌ      

  3 اإلدارح اإلطتزاتُجُخ اىثبىثخ

 

 التخطيط لمتطهر الذخري

 اكاديسي  إعجاد مشيج.1

 بجقة. البخنامج.متابعة 2

 ذات الرفية وتكيؼ الظمبة بجورىا .اعجاد االسئمة والسشاق3
 

 السعيج(األنغسة الستعمقة بااللتحاق بالكمية أو  ع)وضمعيار القبؾل 

 معيار القبؾل السخكدي            
 أهم مرادر السعمهمات عن البرنامج

 رتاتيجية: مفاهيم وحاالت دراسية" " اإلدارة االسزكراي مطلك الدوري ، 

 (  2002، عمان االردن، ) دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع :،الناشر  

هاين عرب ، حماضرات يف االدارة االسرتاتيجية ، ملتقى البحث العلمي .....املراجع االلكرتونية، مواقع االنرتنيت
،www..rsscrs..iinfo- 

 



    
 

 
 

  

 

 لسشيجمخظط ميارات ا        

 يرجى وضع اشارة في السربعات السقابمة لسخرجات التعمم الفردية من البرنامج الخاضعة لمتقييم                     

 مخرجات التعمم السطمهبة من البرنامج 

 الدشة / السدتهى 
 
 ادةاسم الس
 

 األهداف السعرفية
األهداف السهاراتية 
 الخاصة بالبرنامج

األهداف الهجدانية 
 قيسيةوال

السهارات العامة والتأهيمية 
األخرى  السشقهلة )السهارات

الستعمقة بقابمية التهظيف 
 والتطهر الذخري(

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

  * * * * * * * * * * * * * * * * 
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 وىرج وصف الوادجن

 وصف الوادج

 

 وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي السؤسدة التعميسية

 ادارة االعسال / السركزالقدم العمسي

 اإلدارة اإلستخاتيجية السادةاسم / 

 إلكتخوني أو مجمجأو  (حزؾري ) ػَبهىص ادارح االَثنيىر أشكال الحزهر الستاحة

  لثةالثاالسخحمة  ألولاالفرل / 

 ساعة 30 عدد الداعات الدراسية )الكمي(

 17/9/2021 تاريخ إعداد هذا الهصف 

 :أهداف السقرر
مجسؾعة السيارات الستؾفخة في السشغسة  فيؼ التي تسكشو مؽ  األساسيةتدويج الظمبة بالسعمؾمات  .1

استيعاب اساسيات اإلدارة االستخاتيجية، القجرة عمى صياغة رؤية ورسالة واىجاف، تذخيص 
مكؾنات البيئة الخارجية، معخفة السجاالت األساسية لمبيئة الجاخمية ، القجرة عمى تذخيص نقاط 

استخجام نساذج محافظ االعسال ،التعخف عمى نظاق -والتحجيات القؾة والزعف والاخص 
وبشاء السيدة وصياغة خظط استخاتيجية والخيادة  االستخاتيجية الذامل وامتالك معخفة طخائق التشافذ

لسعخفة في اامتالك الظالب و  ..، وصياغة خظط تذغيمية، تظؾيخ مؤشخات ومعاييخ تقييؼ االداء
استيعاب عسميات و يجية تديؼ في تحقيق السيدة التشافدية والخيادة. مجال تظؾيخ خيارات استخات

 لالبجائ االستخاتيجية اوالرياغة االستخاتيجية وتظؾيخ قابميات الظمبة عمى تظؾيخ الخيارات 
التشافدية  االستخاتيجيات الؾعيفيةو  مدتؾ  وحجة االعسال السشغسة وعمىعمى مدتؾ   االستخاتيجية

معخفة اساسيات الخقابة االستخاتيجية وطخائق تعديد عسل و ح االستخاتيجية وتذخيص مجاالت  تشاي
 السشغؾمة رقابية فاعمة.



    
 

 
 

  

 االدارية 
 تسكيؽ الظالب مؽ التعامل مع معظيات بيئة االعسال السعاصخة. .2
 تعديد قجرات الظالب في مجال تحقيق استجابة استخاتيجية لتحجيات العسل. .3
 االبتعاد عؽ االرتجال وتشبي مشيج عسل مشغؼ لتحقيق األىجاف بعيجة األمج. .4
ؼ في تحقيق السيدة امتالك الظالب لسعخفة كيف في مجال تظؾيخ خيارات استخاتيجية تدي .5

 التشافدية والخيادة. 
استيعاب عسميات الرياغة االستخاتيجية وتظؾيخ قابميات الظمبة عمى تظؾيخ : يسكؽ الظالب مؽ .6

 الخيارات االستخاتيجية.
معخفة اساسيات الخقابة االستخاتيجية وطخائق تعديد عسل السشغؾمة رقابية :  يسكؽ الظالب مؽ .7

 فاعمة.

 وطرائق التعميم والتعمم والتقييممخرجات السقرر 

   األهداف السعرفيةأ.
 تؼزَف اىطبىجخ ثبىَفبهٌُ األطبطُخ ىإلدارح االطتزاتُجُخ.1أ

 اطتُؼبة ٍزاحو ػيَُخ اإلدارح االطتزاتُجُخ..2أ

 ٍؼطُبد ثُئخ االػَبه اىَؼبصزح ومُفُخ اىتؼبٍو ٍؼهب. ػيً اىتؼزف.3أ

 تجٍْ اىْهج االطتزاتُجٍ فٍ ٍَبرطبد ٍْظَبد االػَبه.ٍؼزفخ اىغبَخ واىظجت واىنبٍِ وراء .4أ

 
  األهداف السهاراتية الخاصة بالسقرر. -ب

 وسائل التؾضيح – 1ب
 صياغة االسئمة الاكخية –. 2ب
   ي.مسارسة ميارات االترال االلكتخون –. 3ب
 صيغة رؤية ورسالة لسشغسات االعسال.  .4ب 
 حميل االستخاتيجي.تظؾيخ ميارات الظالبة في مجال الت.ب5ب
 تسكيؽ الظالب مؽ اعجاد الخظط االستخاتيجية والخظط الدشؾية التذغيمية .6ب 



    
 

 
 

  

 

 طرائق التعميم والتعمم
 . طخيقة العرف 4ل والجؾاب ا. طخيقة الدؤ 3. طخيقة السحاضخة 2.طخيقة السشاقذة 1 
 . طخيقة االستقخاء والكياس 5 -الحىشي      

     طرائق التقييم    

 االختبارات الذيخية –االختبارات الذاؾية  –السشاقذات الرفية  –الختبارات اليؾمية ا

السشقهلة )السهارات االخرى الستعمقة بقابمية التهظيف والتطهر  والتأهيميةالسهارات العامة د.  
 (الذخري

 قجرة الظالب عمى التعامل مع الؾسائل التقؾيسية. تشسية .1د
 عمى التعامل مع الذبكة العشكبؾتية )االنتخنيت(قجرة الظالب  تشسية .2د
   . تشسية قجرة الظالب عمى كيفية التعامل مع السرادر والسخاجع الخارجية.3د



    
 

 
 

  

 تنٍح الوقرر

 األسثىع
الساعا

 خ

هخرجاخ التعلن 

 الوطلىتح

اسن الىحذج / أو 

 الوىضىع
 طرٌقح التعلٍن

طرٌقح 

 التقٍٍن

 3 األوه

ٍفبهٌُ اإلدارح 

جُخ االطتزاتُ

 وأهَُتهب

واىَذراء 

 االطتزاتُجُىُ

َقظٌ اىَىضىع اىً ػذح 

ٍحبور وٍؼشسح ثذمز 

األٍثيخ وثؼذهب أطئيخ 

ٍغ اشتزاك  –وٍْبقشخ 

اىطيجخ وتفبػيهٌ ثشنو 

اَجبثٍ فٍ اىَحبضزح 

 داخو اىصف

 pdfٍحبضزح 

ػزض ثبطتخذاً 

 ثزّبٍج

Google meet 

 ثىاططخ ثزّبٍج

PowerPoint 

 وواجت ثُتٍ

اختجبراد 

 ٍُخَى

اىثبٍّ+ 

 اىثبىث
3 

اىتىجه 

االطتزاتُجٍ 

ىزطبىخ اىَْظَخ 

 واهذافهب

َقظٌ اىَىضىع اىً ػذح 

ٍحبور وٍؼشسح ثذمز 

األٍثيخ وثؼذهب أطئيخ 

ٍغ اشتزاك  –وٍْبقشخ 

اىطيجخ وتفبػيهٌ ثشنو 

اَجبثٍ فٍ اىَحبضزح 

 داخو اىصف

 pdfٍحبضزح 

ػزض ثبطتخذاً 

 ثزّبٍج

Google meet 

 ثىاططخ ثزّبٍج

PowerPoint 

اختجبراد 

َىٍُخ/ 

اختجبر 

 شهزٌ

 3 اىزاثغ

اىتحيُو 

االطتزاتُجٍ 

ىؼىاٍو اىجُئخ 

 اىخبرجُخ

َقظٌ اىَىضىع اىً ػذح 

ٍحبور وٍؼشسح ثذمز 

األٍثيخ وثؼذهب أطئيخ 

ٍغ اشتزاك  –وٍْبقشخ 

اىطيجخ وتفبػيهٌ ثشنو 

اَجبثٍ فٍ اىَحبضزح 

 داخو اىصف

 pdfٍحبضزح 

ػزض ثبطتخذاً 

 ثزّبٍج

Google meet 

 ثىاططخ ثزّبٍج

PowerPoint 

اختجبراد 

َىٍُخ/ 

اختجبر 

 شهزٌ

 اىخبٍض

 

 

3 

اىتحيُو 

االطتزاتُجٍ 

ىؼىاٍو اىجُئخ 

 اىذاخيُخ

 

َقظٌ اىَىضىع اىً ػذح 

ٍحبور وٍؼشسح ثذمز 

األٍثيخ وثؼذهب أطئيخ 

ٍغ اشتزاك  –وٍْبقشخ 

اىطيجخ وتفبػيهٌ ثشنو 

اَجبثٍ فٍ اىَحبضزح 

 داخو اىصف

 pdfٍحبضزح 

زض ثبطتخذاً ػ

 ثزّبٍج

Google meet 

 ثىاططخ ثزّبٍج

PowerPoint 

 

 

اختجبراد 

 َىٍُخ

 

 3 اىظبدص

تحذَذ اىَىقف 

اإلطتزاتُجً)ت

 SWOTحيُو 

) 

َقظٌ اىَىضىع اىً ػذح 

ٍحبور وٍؼشسح ثذمز 

األٍثيخ وثؼذهب أطئيخ 

ٍغ اشتزاك  –وٍْبقشخ 

اىطيجخ وتفبػيهٌ ثشنو 

اَجبثٍ فٍ اىَحبضزح 

 داخو اىصف

 pdfزح ٍحبض

ػزض ثبطتخذاً 

 ثزّبٍج

Google meet 

 ثىاططخ ثزّبٍج

PowerPoint 

 وواجت ثُتٍ

 

 

اختجبراد 

 َىٍُخ

 

 اىظبثغ

 
 اهتحاى الشهري االول 3



    
 

 
 

  

 اىثبٍِ 

 

 

 

االختُبر 

االطتزاتُجٍ 

)تحيُو 

اىَحفظخ 

BCG ) 

 

َقظٌ اىَىضىع اىً ػذح 

ٍحبور وٍؼشسح ثذمز 

األٍثيخ وثؼذهب أطئيخ 

اك ٍغ اشتز –وٍْبقشخ 

اىطيجخ وتفبػيهٌ ثشنو 

اَجبثٍ فٍ اىَحبضزح 

 داخو اىصف

 pdfٍحبضزح 

ػزض ثبطتخذاً 

 ثزّبٍج

Google meet 

 ثىاططخ ثزّبٍج

PowerPoint 

 وواجت ثُتٍ

 

 

اختجبراد 

َىٍُخ/ 

اختجبر 

 شهزٌ

 

 3 

اىجذائو 

االطتزاتُجُخ 

)االطتزاتُجُخ 

ػيً ٍظتىي 

 اىَْظَخ(

َقظٌ اىَىضىع اىً ػذح 

ذمز ٍحبور وٍؼشسح ث

األٍثيخ وثؼذهب أطئيخ 

ٍغ اشتزاك  –وٍْبقشخ 

اىطيجخ وتفبػيهٌ ثشنو 

اَجبثٍ فٍ اىَحبضزح 

 داخو اىصف

 pdfٍحبضزح 

ػزض ثبطتخذاً 

 ثزّبٍج

Google meet 

 ثىاططخ ثزّبٍج

PowerPoint 

 

 

اختجبراد 

 َىٍُخ

 

 اىؼبشز
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اىجذائو 

االطتزاتُجُخ 

)االطتزاتُجُخ 

ػيً ٍظتىي 

 وحذح االػَبه(

اىَىضىع اىً ػذح  َقظٌ

ٍحبور وٍؼشسح ثذمز 

األٍثيخ وثؼذهب أطئيخ 

ٍغ اشتزاك  –وٍْبقشخ 

اىطيجخ وتفبػيهٌ ثشنو 

اَجبثٍ فٍ اىَحبضزح 

 داخو اىصف

 اىَْبقشخ

 pdfٍغ ٍحبضزح 

ػزض ثبطتخذاً 

 ثزّبٍج

Google meet 

 ثىاططخ ثزّبٍج

PowerPoint 

 

اختجبراد 

 َىٍُخ

 

اىحبدٌ 

 ػشز
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االطتزاتُجُبد 

 ُفُخاىىظ

َقظٌ اىَىضىع اىً ػذح 

ٍحبور وٍؼشسح ثذمز 

األٍثيخ وثؼذهب أطئيخ 

ٍغ اشتزاك  –وٍْبقشخ 

اىطيجخ وتفبػيهٌ ثشنو 

اَجبثٍ فٍ اىَحبضزح 

 داخو اىصف

 اىَْبقشخ

 pdfٍغ  ٍحبضزح 

ػزض ثبطتخذاً 

 ثزّبٍج

Google meet 

 ثىاططخ ثزّبٍج

PowerPoint 

 

اختجبراد 

َىٍُخ/ 

اختجبر 

 شهزٌ

 

اىثبٍّ 

 زػش
 اهتحاى الشهري الثانً 3

اىثبىث 

 ػشز
3 

اىتْفُذ 

 االطتزاتُجُخ

َقظٌ اىَىضىع اىً ػذح 

ٍحبور وٍؼشسح ثذمز 

األٍثيخ وثؼذهب أطئيخ 

ٍغ اشتزاك  –وٍْبقشخ 

اىطيجخ وتفبػيهٌ ثشنو 

اَجبثٍ فٍ اىَحبضزح 

 داخو اىصف

 اىَْبقشخ

 pdfٍغ ٍحبضزح 

ػزض ثبطتخذاً 

 ثزّبٍج

Google meet 

 ٍجثىاططخ ثزّب

PowerPoint  وواجت

 ثُتٍ

 

 

اختجبراد 

 َىٍُخ

 



    
 

 
 

  

 : :استخذام الحاسىب واألفالم والوحاضراخ الفذٌىٌح الوثاشرجالثنٍح التحتٍح 

ـ الكتة الوقررج 1

 الوطلىتح

(" اإلدارح االطتزاتُجُخ: ٍفبهٌُ وحبالد دراطُخ" 2002سمزَب ٍطيل اىذورٌ )

 ػَبُ االردُ

راجع ـ الو2

 الرئٍسٍح )الوصادر(

( " اإلدارح االطتزاتُجُخ" اىذار اىؼبىَُخ ىيْشز واىتىسَغ، 2012وىِ وهْنز )

 ثُزود ىجْبُ.

اـ الكتة والوراجع 

 التً ٌىصى تها

Harvard business school 

ب ـ الوراجع 

االلكترونٍح، هىاقع 

 االنترنٍد ....

جو تحيُو اتجبهب االطتزاتُجٍ و اىَىاقغ اإلىنتزوُّخ ىيجبٍؼبد اىؼزثُخ ) ٍِ ا

 .اىخطط اىتٍ تتجْهب( 

 خطة تطهير السقرر الدراسي 
و تقجيؼ مقتخحات لمقدؼ  ..والعسل عمى تظبيقيا في سج عمى جسمة مؽ الساخدات تزاف الى السشيجتان يع  

سعشية مع تقجيؼ تقخيخ عمسي لسؾضؾع معاصخ خارج ماخدات السادة ال(% مؽ الساخدات. 10- 5لتحجيث )
الظمبة عمى اصجار الشذخات الججارية التؾضيحية الستعمقة بساخدات السادة والتأكيج عمى الحاالت تحايد 

 الجراسية السحمية والعخبية والعالسية.

 

اىزاثغ 

 ػشز
3 

اىزقبثخ 

 االطتزاتُجُخ

َقظٌ اىَىضىع اىً ػذح 

ٍحبور وٍؼشسح ثذمز 

األٍثيخ وثؼذهب أطئيخ 

ٍغ اشتزاك  –وٍْبقشخ 

اىطيجخ وتفبػيهٌ ثشنو 

اَجبثٍ فٍ اىَحبضزح 

 داخو اىصف

 pdfٍحبضزح 

ػزض ثبطتخذاً 

 ثزّبٍج

Google meet 

 خ ثزّبٍجثىاطط

PowerPoint 

اختجبر 

 َىٍٍ

اىخبٍض 

 ػشز
3 

دراطخ حبىخ فٍ 

االدارح 

 االطتزاتُجُخ

َقظٌ اىَىضىع اىً ػذح 

ٍحبور وٍؼشسح ثذمز 

األٍثيخ وثؼذهب أطئيخ 

ٍغ اشتزاك  –وٍْبقشخ 

اىطيجخ وتفبػيهٌ ثشنو 

اَجبثٍ فٍ اىَحبضزح 

 داخو اىصف

 pdfٍحبضزح 

ػزض ثبطتخذاً 

 ثزّبٍج

Google meet 

 اططخ ثزّبٍجثى

PowerPoint 

اختجبر 

 َىٍٍ

 األولاألهتحاى النهائً الكىرس 


