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 ((األكاديميمراجعة البرنامج ))العالي مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضياً  إجيازاً  هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها الربط من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهناً 

 .الربانمج
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 ادارة اعمال سبكالوريو البرامج التي يدخل فيها .4

 محاضرات اسبوعية أشكال الحضور المتاحة .5

 الفصل الدراسي االول السنة/ الفصل  .6

 ساعات اسبوعيا   3  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .7

 2222/ 1/ 9 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 ً: أهداف المقرر  .9
 من حيث المفهوم واالهمية  جيتفكير االستراتيتعريف الطلبة بطبيعة ال -



 

 .التفكير االستراتيجياكتساب الطلبة لمهارات  -
 

-  
-  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .01

 اكساب الطلبة مهارات التنفيذ االستراتيجياكساب الطالب مهارات  -

-  

-  
 

 .  والتدقيق االستراتيجي ةمهارات الرقابة االستراتيجي هماكسابو تعليم الطالب مهارات االختيار  -

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات -.

 عصف ذهني -
 اوراق عمل -
 طرح الطلبة ألفكار ورؤى  -

 

 
 طرائق التقييم      

 امتحانات مفاجئة -
 امتحانات يومية -
 امتحانات شهرية -
 اسئلة شفهية -
 نوع االسئلة التي يطرحها الطالب -
 مشارطة الطلبة  -
 وراق عمل ومقاالت انترنيتنشاطات الطلبة من ا -

 
 مهارات التفكير -ج

 مهارات ذهنية -
 مهارات استيعابية -
 مهارات تعلم -

 
 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات  العامة والمنقولة  –د 

 لزيادة استيعاب الطلبة للمادة العلمية Data showاستخدام جهاز العرض  -
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 المقرر بنية .00

 التفكير االستراتيجي

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
المساق أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

اكساب الطلبة  3 االول

مهارات الفهم 

 والمعرفة

مفهوم التفكير  -
 –االستراتيجي 

 -مميزاته  –فوائده 
 اساليبه

شرح الموضوع 

ئلة وطرح االس للطلبة

والنقاش والعصف 
 الذهني 

+  طرح االسئلة

+ االمتحان اليومي

مشاركة الطالب 
  اثناء المحاضرة

اكساب الطلبة  3 الثاني

مهارات الفهم 
 والمعرفة

البدائل  -
االستراتيجية على 

 مستوى المنظمة

شرح الموضوع 

وطرح االسئلة  للطلبة
والنقاش والعصف 

 الذهني

+  طرح االسئلة

 +االمتحان اليومي
مشاركة الطالب 

 اثناء المحاضرة

اكتساب المعرفة  3 الثالث

 والفهم
البدائل  -

االستراتيجية على 

مستوى وحدة 

 االعمال

شرح الموضوع 

وطرح االسئلة  للطلبة

والنقاش والعصف 
 الذهني

+  طرح االسئلة

+ االمتحان اليومي

مشاركة الطالب 
 اثناء المحاضرة

اكتساب مهارات الفهم  3 الرابع

 يلوالتحل
البدائل  -

االستراتيجية على 

مستوى وحدة 

 االعمال

شرح الموضوع 

وطرح االسئلة  للطلبة

والنقاش والعصف 

 الذهني

+  طرح االسئلة

+ االمتحان اليومي

مشاركة الطالب 

 اثناء المحاضرة

اكتساب مهارات الفهم  3 الخامس
 والتحليل والتطبيق

البدائل  -

االستراتيجية على 

 المستوى الوظيفي

شرح الموضوع 
وطرح االسئلة  للطلبة

والنقاش والعصف 

 الذهني

+  طرح االسئلة
+ االمتحان اليومي

مشاركة الطالب 

 اثناء المحاضرة

اكتساب مهارات  3 السادس

المعرفة والتحليل 
 والتطبيق

البدائل  -

االستراتيجية على 

 المستوى الوظيفي

شرح الموضوع 

وطرح االسئلة  للطلبة
والنقاش والعصف 

 نيالذه

+  طرح االسئلة

+ االمتحان اليومي
مشاركة الطالب 

 اثناء المحاضرة

  امتحان السعي  - تقييم الطلبة 3 السابع



 االول

اكتساب مهارات الفهم  3 الثامن
 والتحليل والتطبيق

شرح الموضوع  التنفيذ االستراتيجي -
وطرح االسئلة  للطلبة

والنقاش والعصف 

 الذهني

+  طرح االسئلة
+ مياالمتحان اليو

مشاركة الطالب 

 اثناء المحاضرة

اكتساب مهارات  3 التاسع
 المعرفة والتحليل  

شرح الموضوع  التنفيذ االستراتيجي -
وطرح االسئلة  للطلبة

والنقاش والعصف 

 الذهني

+  طرح االسئلة
+ االمتحان اليومي

مشاركة الطالب 

 اثناء المحاضرة

اكتساب مهارات  3 العاشر
 المعرفة والتحليل  

شرح الموضوع  نفيذ االستراتيجيالت -
وطرح االسئلة  للطلبة

والنقاش والعصف 

 الذهني

+  طرح االسئلة
+ االمتحان اليومي

مشاركة الطالب 

 اثناء المحاضرة

اكتساب المعرفة  3 الحادي عشر

 ومهارات االختيار 
الرقابة  -

 االستراتيجية

شرح الموضوع 

وطرح االسئلة  للطلبة

والنقاش والعصف 

 الذهني

+  االسئلة طرح

+ االمتحان اليومي

مشاركة الطالب 

 اثناء المحاضرة

اكتساب المعرفة  3 الثاني عشر

 ومهارات االختيار
شرح الموضوع  الرقابة االستراتيجية -    

وطرح االسئلة  للطلبة

والنقاش والعصف 
 الذهني

+  طرح االسئلة

+ االمتحان اليومي

مشاركة الطالب 
 اثناء المحاضرة

اكتساب المعرفة  3 الثالث عشر

 ومهارات االختيار
مناقشة ومراجعة للتنفيذ 

االستراتيجي والرقابة 

ًاالستراتيجية

شرح الموضوع 

وطرح االسئلة  للطلبة

والنقاش والعصف 
 الذهني

+  طرح االسئلة

+ االمتحان اليومي

مشاركة الطالب 
 اثناء المحاضرة

اكتساب مهارات  3 الرابع عشر

ًةًعامةًللمادةمراجع التحليل واالختيار
وطرح االسئلة 

والنقاش والعصف 

 الذهني

+  طرح االسئلة

+ االمتحان اليومي

مشاركة الطالب 
 اثناء المحاضرة

امتحان السعي  - تقييم الطلبة 3 الخامس عشر
 الثاني
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 القبول  .13

 0101لدكتور زكريا مطلك الدوري كتاب االدارة االستراتيجية ل المتطلبات السابقة

   أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البنية التحتية  .12

 :القراءات المطلوبة 
 كتب المقرر 
 اخرى  

 0112ًالدوري زكريا مطلك  .د –كتاب االدارة االستراتيجية  -

 مقاالتًانرتنيتًعنًاملواضيعًاملقررةًيفًاملادة -

 اوراقًعملً -  ةمتطلبات خاص

 مقاالتًانرتنيت -

وتشمل على سبيل ) الخدمات االجتماعية 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 ( المهني والدراسات الميدانية 

 


