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 كزاطخ انًبدح

Course Book 

 . اطى انًبدح1 االدارح االطززارٍجٍخ 

 انزذرٌظً انًظؤول. 2   طًٍزح ػهً اثزاهٍى 

 . انقظى/ انكهٍخ3 ثبٌُخذ /  األػًبلادارح اا

  -07504451577رقى انًىثبٌم : 

  samira75n@yahoo.com،   االًٌم : 

 االرصبل يؼهىيبد .4

 

)ثبنظبػخ( خالل انذراطٍە  ىدذاد. ان5  3

 االطجىع

 

 . ػذد طبػبد انؼًم6  طبػبد6)

 

 (course code) ريش انًبدح. 7 

انذراطخ االثزذائٍخ وانثبَىٌخ فً  ذاَهى2711/ 21/1موالٌد يٍ  سمٌرة علً ابراهٌم 

... دبصم 2777طُخ جامعة صالح الدٌن م ػهى شهبدح انجكهىرٌىص  يٍ دبص –أرثٍم

 .  0221طُخ  جامعة صالح الدٌن  ػهى شهبدح انًبجظزٍز يٍ جبيؼخ ا
  اللمب العلمً مدرس

 . األن الى0221بٌن. جامعة صالح الدٌنتدرٌسً فً جامعة عملت ك

 الى االن( كمحاضر -0222تدرٌسً فً جامعة نولج االهلٌة منذ 

 الى االن( كمحاضر -0222تدرٌسً فً جامعة جٌهان االهلٌة منذ 
 تدرٌسً فً معهد شمالوة خالل ست سنوات كمحاضر

 عمل كمحاضر فً معهد باٌتخت

 

 االكبدًًٌ نهزذرٌظً انجزوفبٌم. ٨

 
 
 
 
 
 

اهمٌة التكتٌن ، السٌاسة ،،  االستراتٌجٌة االدارة، اهداف الرؤٌا، الرسالة،
،صٌاغة استراتٌجٌة ، انواع  انواع االدارة االستراتٌجٌة،  االستراتٌجٌة االدارة

 ،عناصر االستراتٌجٌة الستراتٌجٌات

انًفزداد انزئٍظٍخ نهًبدح  .٩

Keywords 

 ػبيخ ػٍ انًبدحَجذح . ٠١

هً علم وفن ٌهتم بتشكٌل وتنفٌذ وتمٌٌم المرارات الوظٌفٌة المتداخلة التً تمكن المنظمة من تحمٌك أهدافها 
والتموٌل واإلنتاج والبحوث والتطوٌر ونظم  والتسوٌك حٌث تركز على تحمٌك التكامل بٌن وظائف اإلدارة

 فً التخطٌط اإلستراتٌجٌة معلومات الحاسب اآللً وذلن بغرض تحمٌك نجاح المنظمة. ٌكمن جوهر اإلدارة
 .  طوٌل المدى الذي ٌهدف إلى تخصٌص الموارد وصوالً إلى أهداف معٌنة

 (كهًخ 222اٌ الرقم ػٍ ) :أهذاف انًبدح.٠٠
الهدف من دراسة االدارة االستراتٌجٌة هو المعرفة والمدرة على التعرف على المتغٌرات الخارٌجٌة التً تاثر على عمل 
المنظمات والمؤسسات من تهدٌدات وفرص لد تخلك للمنظمة اهداف معٌنة فضال عن اكتساب الطالب لدرة على التعرف 

وما هً الطرق االكثر اهمٌة وكٌفٌة اختٌار الطرٌمة االفضل للتعامل على ما هً عملة صناعة المرار وكٌفٌة التعامل معه 
 مع البٌئة الخارجٌة . وتؤهل الطالب ذهنٌا على التعامل مع هذه المتغٌرات فً المستمبل .   

mailto:samira75n@yahoo.com
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9


Ministry of Higher Education and Scientific research                           

Directorate of Quality Assurance and Accreditation                      مديرية ضمان اجلودة واالعتمادية  

 

 . التزامات الطالب:٢١
 اللتزام بالحضور المحاضرات . انهاء المواد الممررة خالل العام الدراسً وتحمٌك درجة النحاج الخاصة بالمادة ، فضال عن ا

 : رشًم طزق انزذرٌض يجًىػخ يٍ االطبنٍت :  . طزق انزذرٌض٠١

 ( فً انًذبضزح data showاطزخذاو انىطبئم انًزئٍخ يثم رقٍُخ انؼزض ) -1

 ( فً شزح انفقزاد انزً َزد فً جهبس انؼزض boardاطزخذاو انـ) -2

 اطزخبدو اطبنٍت َقبشٍخ نًُبقشخ انطبنت دىل يىضىع يؼٍٍ  -3

 اطزخذاو اطهىة االطئهخ واالجىثخ نشٌبدح االهزًبو دىل انًىضىع   -4

 

  . َظبو انزقٍٍى٠١

 نالَشطخ وااليزذبَبد وانذضىر داخم انشؼجخ                        10

 ايزذبٌ انفصهً                        30

 ايزذبٌ انُهبئً                        60

 ــــــــــ

انذرجخ انُهبئٍخ                                                  100 

  
 : . َزبئج رؼهى انطبنت ٠١

 اضبفخ يؼهىيبد جذٌذح ػٍ كٍفٍخ انزؼبيم يغ انًُظًبد االدارٌخ . -1

 االدارٌخ كٍفٍخ انزؼبيم يؼهب . اضبفخ قذراد جذٌذح نهطبنت دىل يبهً انقزاراد -2

 قذرح انطبنت ػهى رذهٍم انًشبكم انزً رىاجە فً انًظزقجم وكٍف ٌزؼبيم يؼهب . -3

 سٌبدح ثقخ انطبنت ػهى االػزًبد ػهى َفظە فً يىاجهخ انًشبكم . -4

 زت. قبئًخ انًزاجغ وانك٠١

Neil Ritson,  Strategic management  ,2011 

 . انًىاضٍغ٠١ 

 

 
 

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 األسبوع الموضوعات

 1 ممدمة عن االدارة االستراتٌجٌة 2

 2 تعرٌف االدارة االستراتٌجٌة  3

 3 اهمٌة االدارة االستراتٌجٌة  3

 4 العناصر الخاصة باالدارة االستراتٌجٌة  3

3 
 العناصر الخاصة باالدارة االستراتٌجٌة

  الرؤٌا ، الرسالة
5 

3 
الخاصة باالدارة االستراتٌجٌةالعناصر   

  األهداف
6 

 7 المستوٌات االدارة االستراتٌجٌة  3
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 8 نماذج االستراتٌجٌة  3

 7 نماذج االستراتٌجٌة  3

 22 نماذج االستراتٌجٌة  3

 22 التحلٌل البٌئً  3

 20 التحلٌل البٌئً 3

 13  الخٌارات الإلستراتٌجٌة 3

 14  تنفٌذ وتمٌم االستراتٌجة 2

 
 15 االمتحانات النهائٌة

 

 

 .انًىاضٍغ انزطجٍقٍخ )إٌ وجذد(٠٨ 

 اليوجذ اليوجذ 

 

 

 

 

 

 االخزجبراد. ٠٩

 . اَشبئً: ٠

 س : عذد العناصز االداريت الخاصت باالدارة االستزاتيجيت  واشزح عنصز الزقابت .

 . صخ أو خطأ: ٢

 االستزاتيجيت  )(              )(يعتبز عنصز التنفيذ الخطوة االولي  هن عناصز االدارة -1

 الوستوى التكتيكي هو الوسؤول عن ادارة االقسام                          )(             )(             -2

 اسلوب دهنج هو االسلوب االقذم واالكثز اعتوادا في العالن               )(              )( -3

 ٍجٍخ  يغ رىضٍخ انزظهظم فً اػزًبدهب . ارطى ػُبصز الدارح االطززار. ١
 

 طؤال فكزي نهطالة 

 
 

 ٍخ. يالدظبد اضبف٢١

 . يزاجؼخ انكزاطخ يٍ قجم انُظزاء٢٠

 
 

 
 

 


