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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات معتمدة 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

 األولى  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 MKT210ومقرر مبادئ التسويق  FIN210مقرر مبادئ المالية  )إن وجدت(. المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد   وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 √ المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

   التعليم اإللكتروني  3

 %100 √ أو التعليم عن بعد  4

   أخرى  5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

 45 محاضرات 1

 - وأستوديومعمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - تذكر()ى أخر 4

 45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال .1

لتاريخي، يتناول هذا المقرر مقدمة حول اإلدارة االستراتيجية من حيث المفهوم، األهمية، التطور ا

راسة كيفية واألبعاد. كما يغطي بشكل مفصل عملية اإلدارة االستراتيجية، وذلك من خالل داألساسيات، 

بيئتها الداخلية تحديد رسالة المنظمة وأهدافها االستراتيجية والتكتيكية، دراسة مفصلة لعالقة المنظمة ب

ائل ين البدوالخارجية )التحليل االستراتيجي: قوة، ضعف، فرص ومخاطر(، تغطية شاملة آللية تكو

الستراتيجية االستراتيجية على مستوى المنظمة، ووحدات األعمال وكذلك على المستوى الوظيفي. اختبار ا

اتيجي(. ويعتمد هذا المالئمة إلمكانيات وقدرات المنشأة الستثمار الفرص المتاحة في السوق )االختيار االستر

 المقرر في ذلك على الحاالت العملية.

  الرئيس للمقررالهدف . 2

وابط ومعايير تعريف الطالب بمفهوم الرؤية والرسالة االستراتيجية، وكذلك بناء وتنمية إدراكه بأسس وض

رها ونموها. تحديد الرؤية االستراتيجية وصياغة رسالة المنظمة، وأهمية ذلك في نجاح المنظمة واستقرا

 طيط االستراتيجي. طيط االستراتيجي، وفهم أسس التخالتعريف باإلدارة االستراتيجية التي تعتبر األساس للتخ
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  2ع          المعرفة والفهم 1

  أن يتعرف الطالب على مفاهيم اإلدارة االستراتيجية والمفاهيم ذات العالقة، 1.1

  الطالب على مفهوم الروية والرسالة واألهدافأن يتعرف  1.2

  أن يحدد الطالب عناصر البيئة الداخلية والخارجية 1.3

  أن يتعرف الطالب على الخيارات االستراتيجية المختلفة 1.4

  أن يعرف مفهوم رقابة وتنفيذ االستراتيجية. 1.5

  أن يتعرف الطالب على مفهوم رقابة وتنفيذ االستراتيجية 1.5

  3+ م 2م       المهارات 2

  أن يصيغ  الطالب الرؤية والرسالة واألهداف لمنظمات األعمال  2.1

  أن يحلل الطالب  البيئة الخارجية والبيئة الداخلية 2.2

  أن يطبق الطالب مصفوفة التحليل البيئي   2.3

  البدائل االستراتيجية على مستوى المنظمة ووحدات األعمال. أن يصمم  الطالب 2.4

  ات األعمالأن يستخدم البرامج االلكترونية وتقنية المعلومات في اعداد دراسة الحالة لبعض منظم 2.5

  3ق          القيم 3.4

  أن يشارك  الطالب في مجموعات عمل في الحوار. 3.1

  في العمل الجماعي لتنمية تحمل المسؤولية. أن يشارك  الطالب 3.2
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 مفهوم وأهمية اإلدارة االستراتيجية.   1

 3 طبيعة اإلدارة االستراتيجية.   2

 3 تحديد رؤيا المنظمة وصياغة رسالتها االستراتيجية.   3

 3 تحليل البيئة الداخلية للمنظمة.   4

 6 تحليل البيئة الخارجية للمنظمة.   5

 3 تحديد الموقف االستراتيجي.   6

 3 تحديد األهداف االستراتيجية.   7

 3 تحليل االستراتيجية واالختيار.   8

 3 االستراتيجيات البديلة.   9

 3 التنفيذ(.تنفيذ االستراتيجية: )التنظيم لغرض    10

 3 تنفيذ االستراتيجية: )توفير األفراد والتوجيه(.   11

 3 رقابة استراتيجية المنظمة وتقويمها.   12

 3 دراسة اإلدارة االستراتيجية في منشآت األعمال.   13

 3 تطبيقات ودراسات ميدانية.   14

 45 المجموع
 

 
 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

 يعرف مفاهيم وأساسيات اإلدارة االستراتيجية 1.1
 المحاضرات

 الواجبات

 االختبارات 

 متابعة الواجبات
1.2 

والرسالة واألهداف لمنظمات يوضح مفهوم الرؤية 

 األعمال.
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 .يحدد مكونات البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة 1.3

 يعرف مفهوم رقابة وتنفيذ االستراتيجية. 1.4

 يعرف االستراتيجيات البديلة لمنظمات األعمال. 1.5

  

 المهارات 2.0

2.1 
الرؤية والرسالة واألهداف  أن يصيغ صياغة

 المحاضرات  لمنظمات األعمال 

 الواجبات 

 المناقشات 

 االختبارات 

 تقييم الواجبات

 تقييم المناقشات

يةأن يحلل الطالب البيئة الخارجية والبيئة الداخل 2.2  

 أن يطبق الطالب مصفوفة التحليل البيئي  2.3

2.4 
 االستراتيجية على مستوىأن يصمم الطالب البدائل 

 المنظمة ووحدات األعمال.

  

 القيم 3.0

 عروض الطالب يشارك في مجموعات عمل في الحوار. 3.1

 حل المشكالت

 مجموعات العمل

 تقييم العروض

 أسئلة تحتوي على مشكالت

 تقويم العروض
3.2 

 يشارك في العمل الجماعي لتنمية تحمل المسؤولية.

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر تكاليف –واجبات  –تمارين  1

 %10 مستمر دراسة الحالة والمناقشات 2

 %20 7 االختبار الشهري األول 3

 %20 13 االختبار الشهري الثاني 4

 %40 نهاية الفصل االختبار النهائي 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

  .اشراف أستاذ المقرر علي الطالب أثناء التكليفات والواجبات والبحوث 

 ساعتان أسبوعيا( من قبل أستاذ المقرر. الساعات المكتبية المخصصة( 

 .تواصل أستاذ المقرر مع الطالب عبر البالك بورد       

  تواصل الطالب عبر البريد االلكتروني 

 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
    كريا مطلك الدوريز د.-دراستتتتتتيةوعمليات وحاالت  اإلدارة االستتتتتتتراتيجية مفاهيم

 م2013  -دار اليازوري

 .2010،عمان ، دار اليازوري للنشر، د. سعد غالب ياسين االستراتيجية،اإلدارة  المساندةالمراجع 

 اإللكترونيةالمصادر 

 .المكتبة الرقمية السعودية
 مواقع منظمات األعمال على شبكة المعلومات االلكترونية 

 رابط المقرر على منصة البالك بورد. 

  ال يوجد  ىأخر
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 طالب 30قاعة مجهزة: بروجكتور وجهاز كمبيوتر كافية لـ  إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 كمبيوتر متصل بشبكة االنترنت وجهاز عرض.جهاز 

 ال يوجد  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 تطبيق استبانة تقويم المقرر  الطالب فاعلية التدريس 

 لجورة ورقة االختبار المراجعة الداخلية  لجنة المراجعة الداخلية ورقة االختبار 

 االختبارات النهائية والفصلية  أستاذ المقرر  نتائج الطالب 
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس القسم  جهة االعتماد

 15 رقم الجلسة
  هــــــ1442/  6/  26 تاريخ الجلسة

 


