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 CBFC204   الكود) رمز املقرر(:                 اإلدارة االستراتيجية   اسم املقرر:

 جامعة املنارة   –   كلية ادارة األعمال  مكان تدريس املقرر:  

 

 اللغة االنكليزية - العربيةاللغة  في املقرر: اللغة أو اللغات املستخدمة

 دانيا زين العابدين ة الدكتور املقرر:  مدّرس

 

    وصف املقرر: 

  ( األعمال  إدارة  طالب  واحد   دراس ي  فصل  ومن خالل  املقرر  هذا  دارة  اال بماهية  (   واملاليةالتسويق,    قسم يعرف 

االستراتيجيات  كما يوفر له االطالع على وتنفيذها   تيجية مراحل صياغة االستراوأهميتها, ويطلعه على  االستراتيجية  

, إضافة إلى امتالك مجموعة من املهارات    الرقابة االستراتيجية  الحديثة كما يتعرف الطالب على مفاهيم    التنافسية 

 .  في التحليل االستراتيجي وأدواته

 

 أسبوع/  13/   عدد األسابيع اإلجمالية لتدريس املقرر 

 ال يوجد  عدد الساعات العملية في األسبوع ساعات/ 3/ النظرية في األسبوع عدد الساعات

 إجمالي عدد الساعات في األسبوع:
 ساعات/ 3/

 39/ إجمالي عدد ساعات املقرر: 

 ساعة/

 عدد الساعات املعتمدة: 
 

ساعات اإلرشاد األكاديمي في  

 األسبوع: 
 

 



 

 

 محتويات املقرر: أوال ً:    

 لتي يغطيها املقرر املوضوعات الرئيسة ا م
  رقم

 ةاملحاضر 

 عدد الساعات 

 اإلجمالي  عملي  نظري 
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 .تطبيقةا
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: معلومات مةنية
ً
 : ثانيا

 ة للمقرر:  األهداف العام •

 هميتها.وأ اإلدارة االستراتيجيةأسس تزويد الطالب بمعلومات حول  -1

 وكيفية صياغة رسالة املنظمة. ،ستراتيجيةتوضيح مفهوم الرؤية اال  -2

 للمنظمة. ستراتيجيةتحديد األهداف اال توضيح كيفية  -3



 

 

ة الااااداخليااااة للمنظمااااة بمتغيرا هااااا  تحلياااال ال الااااة اللااااارجيااااة للمنظمااااة، وال الااااتعريف الطااااالااااب بريفيااااة إجرا     -4

 امللتلفة.

 املعايير الواجب مراعا ها عند اختيار ال ديل اإلستراتيجي املناسب للمنظمة.توضيح  -5

 توضيح خطوات تط يق االستراتيجية املناس ة للمنظمة. -6

 توضيح مفهوم الرقابة االستراتيجية، وكيفية تقويم االستراتيجية. -8

 ومهامهم ،االستراتيجيين ا ر مفهوم املدتوضيح  -9

 

 ( ILOsمخرجات التعلم املستهدفة )  -●

a.  املعرفة والصةم 

 طرائق التدريس امللرجات 
الوسائل  

 املساعدة 
 التقويم 

 a1 دارة  اإل الطالب أهمية   يفهم

وضرورة وجودها في  االستراتيجية

   املنظمات

أسلوب املحاضرة املعدل،  
املناقشة، الحوار، التعلم  

 الذاتي.

بوينت؛ بور 

 , أفالمس ورة

 موضوعية أسللة 

 ختبار نلص ا •

 اختبار نهائ  •

 سعي فللي  •

a2  يدرك الطالب األساليب والنظريات

 . االستراتيجيةدارة  اإل الحديثة في 

a3  يعرف الطالب االستراتيجيات

 وأسس صياغتها وتط يقها ومراق تها  

 

b.  املةارات الذهنية 

 امللرجات 
 طرائق التدريس

الوسائل  

 املساعدة 
 التقويم 

b1    يفرر الطالب في اسس تنظيم اإلدارة

 االستراتيجية  في املنظمات.  
أسلوب املحاضرة  

املناقشة،  املعدل،  

بوربوينت؛ 

 , أفالمس ورة
 موضوعية أسللة 



 

 

b2   يكون قادرا على تحليل بالة املنظمة

 واللارجية   الداخلية

الحوار، التعلم  
 الذاتي.

 ختبار نلص ا •

 اختبار نهائ  •

 سعي فللي  •
3b:    .يستخدم أدوات التحليل ال يئي 

4b:   باتخاذ املتعلقة املعلومات ويشرح يحلل 

 االستراتيجي القرار 

 

c.  املةارات العملية واملةنية 

 امللرجات 
 طرائق التدريس

الوسائل  

 املساعدة 
 التقويم 

1c   يفاضل  بين تصاميم ال حث وطرائق جمع

 ال يانات 
أسلوب املحاضرة  

املناقشة،  املعدل،  
الحوار، التعلم  

 الذاتي.

بوربوينت؛ 

 , أفالمس ورة

 موضوعية أسللة 

 ختبار نلص ا •

 اختبار نهائ  •

 سعي فللي  •

c2  االستخدام الفعال لترنولوجيا املعلومات :

 في مجال االدارة االستراتيجية 

c3 يتعامل مع ضغوط العمل والنزاعات 

d. القابلة للنقة  املةارات العامة 

 امللرجات 
 طرائق التدريس

الوسائل  

 املساعدة 
 التقويم 

d1 القدرة على االقناع والتفاوض 
أسلوب املحاضرة  

املناقشة،  املعدل،  
الحوار، التعلم  

 الذاتي.

بوربوينت؛ 

 , أفالمس ورة

 موضوعية أسللة 

 ختبار نلص ا •

 اختبار نهائ  •

 سعي فللي  •

d2 األولويات القدرة على إدارة الوقت وترتاب 

d3 الفعالية في االتصال والتواصل 

 

: الجدوت الزمني للتقويم
ً
 : ثال ا

رقم  

 التقويم 

نوع التقويم  )م ال: مقالة، أو اختبار قلي ، أو مشروع جماعي، 

 أو اختبار فللي... الخ 

 سبة الدرجة إلى درجة  التقييم 

 النهائ 



 

 

 درجة     10 سعي فللي  1

 درجة     40 امتحان نلص  2

 درجة     50 اختبار نهاية الصلة  3

 100 الدرجة النهائية  

 
ً
 : قائمة املراجع:  رابعا
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