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 .اكتساب الطلبة لمهارات اعداد الخطة االستراتيجية -
 

 الستراتيجيااكساب الطلبة مهارات التنفيذ  -
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 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .01
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 بنية المقرر  .00

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
المساق أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

اكساب الطلبة  3 االول

مهارات الفهم 

 والمعرفة

مدخل لدراسة االدارة  -

االستراتيجية في 

 االعمال منظمات

اهمية دراسة االدارة  -

 االستراتيجية

شرح الموضوع 

للطلبة وطرح 

 االسئلة والنقاش

 والعصف الذهني 

+ طرح االسئلة 

االمتحان 

مشاركة + اليومي

الطالب اثناء 

 المحاضرة 

اكساب الطلبة  3 الثاني

مهارات الفهم 

 والمعرفة

تعريف ومفهوم  -

 االدارة االستراتيجية 

مستويات االدارة  -

 ستراتيجيةاال

شرح الموضوع 

للطلبة وطرح 

االسئلة والنقاش 

 والعصف الذهني

+ طرح االسئلة 

االمتحان 

مشاركة + اليومي

الطالب اثناء 

 المحاضرة

اكتساب المعرفة  3 الثالث

 والفهم

شرح الموضوع  التوجه االستراتيجي -

للطلبة وطرح 

االسئلة والنقاش 

 والعصف الذهني

+ طرح االسئلة 

االمتحان 

مشاركة + وميالي

الطالب اثناء 

 المحاضرة

اكتساب مهارات  3 الرابع

 الفهم والتحليل

شرح الموضوع  التوجه االستراتيجي -

للطلبة وطرح 

االسئلة والنقاش 

 والعصف الذهني

+ طرح االسئلة 

االمتحان 

مشاركة + اليومي

الطالب اثناء 

 المحاضرة

اكتساب مهارات  3 الخامس

الفهم والتحليل 

 والتطبيق

تحليل االستراتيجي ال -

 للبيئة الخارجية

شرح الموضوع 

للطلبة وطرح 

االسئلة والنقاش 

 والعصف الذهني

+ طرح االسئلة 

االمتحان 

مشاركة + اليومي

الطالب اثناء 

 المحاضرة

اكتساب مهارات  3 السادس

المعرفة والتحليل 

 والتطبيق

التحليل االستراتيجي  -

 لبيئة الصناعة

شرح الموضوع 

للطلبة وطرح 

االسئلة والنقاش 

 والعصف الذهني

+ طرح االسئلة 

االمتحان 

مشاركة + اليومي

الطالب اثناء 

 المحاضرة

   لسعي لاالول امتحان  - تقييم الطلبة 3 السابع

اكتساب مهارات  3 الثامن

الفهم والتحليل 

 والتطبيق

التحليل االستراتيجي  -

لعوامل البيئة 

 الداخلية

شرح الموضوع 

للطلبة وطرح 

ة والنقاش االسئل

 والعصف الذهني

+ طرح االسئلة 

االمتحان 

مشاركة + اليومي

الطالب اثناء 

 المحاضرة

اكتساب مهارات  3 التاسع

 المعرفة والتحليل  

تحليل الموقف  -

 االستراتيجي

شرح الموضوع 

للطلبة وطرح 

االسئلة والنقاش 

 والعصف الذهني

+ طرح االسئلة 

االمتحان 

مشاركة + اليومي

 الطالب اثناء

 المحاضرة

اكتساب مهارات  3 العاشر

 المعرفة والتحليل  

شرح الموضوع تحليل الموقف  -

للطلبة وطرح 

+ طرح االسئلة 

االمتحان 



 ليم العالي والبـحث العلميوزارة التع  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

االسئلة والنقاش  االستراتيجي

 والعصف الذهني

مشاركة + اليومي

الطالب اثناء 

 المحاضرة

اكتساب المعرفة  3 الحادي عشر

 ومهارات االختيار 

شرح الموضوع  يجياالختيار االسترات -

للطلبة وطرح 

االسئلة والنقاش 

 والعصف الذهني

+ طرح االسئلة 

االمتحان 

مشاركة + اليومي

الطالب اثناء 

 المحاضرة

اكتساب المعرفة  3 الثاني عشر

 ومهارات االختيار

شرح الموضوع  االختيار االستراتيجي -

للطلبة وطرح 

االسئلة والنقاش 

 والعصف الذهني

+ طرح االسئلة 

متحان اال

مشاركة + اليومي

الطالب اثناء 

 المحاضرة

اكتساب المعرفة  3 الثالث عشر

 ومهارات االختيار

شرح الموضوع  االختيار االستراتيجي -

للطلبة وطرح 

االسئلة والنقاش 

 والعصف الذهني

+ طرح االسئلة 

االمتحان 

مشاركة + اليومي

الطالب اثناء 

 المحاضرة

اكتساب مهارات  3 الرابع عشر

 ليل واالختيارالتح

البدائل االستراتيجية  -

على مستوى 

 المنظمة

شرح الموضوع 

للطلبة وطرح 

االسئلة والنقاش 

 والعصف الذهني

+ طرح االسئلة 

االمتحان 

مشاركة + اليومي

الطالب اثناء 

 المحاضرة

الثاني متحان الا - تقييم الطلبة 3 الخامس عشر

 لسعي  ل

  


