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المعرفة والفهم Knowledge and understanding
بعد االنتهاء من هذا المقرر سيكون للطالب القدرة على أن:

المخرجات التعليمية

 -6اثبات فهمهم للمبادئ االسترتيجية المرتبطة بممارسات األعمال الحالية
 -2إظهار االهتمام الكبير لطبيعة و حجم التغييرات في بيئة األعمال
 -3وصف و تحديد طبيعة استرتيجية األعمال بما يتعلق بالمحافظة على الميزات
التنافسية
 -4تحديد المراحل األساسية في التطوير االستراتيجي و عملية التطبيق
 -5تطبيق فهمهم للمبادئ االستراتيجية في هذا المقرر في دراستهم للمقررات االخرى
المهارات الذهنية Intellectual skills
عند االنتهاء من البرنامج ،سيكون الطالب قاد ارً على أن:
 .6يحدد أساليب العمل المختلفة لإلدارة االستراتيجية ويمتلك مهارات التعلم وكتابة
التقارير االستراتيجية.
 .2يحلل المتغيرات التي تؤثر على أعمال المنظمة ( داخلية  /خارجية ) ويصبح قادرا
على إجراء بحوث عملية سوقية.
 .3يتوقع رؤية خاصة له حول مستقبل المنظمة – في ظل التطور االقتصادي
والتقاني مع القدرة على تحديد وتحليل سياسات و استراتيجيات المنظمة.
المهارات المهنية والعمليةProfessional and Practical :
عند االنتهاء من البرنامج ،سيكون الطالب قاد ارً علىأن:
 .1يستخدم العمليات الخاصة بحلول المشكالت المتعلقة بعمليات اإلدارة االستراتيجية
عن طريق الوسائل التعليمية بقدر المتاح.
 .2يطبق أساليب و مهارات االستراتيجية التي اكتسبها في إحدى الصناعات االقتصادية
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General and transferable skills :المهارات العامة والقابلة لالنتقال
:سيكون الطالب قادراً على أن
 يشارك بالرأي المسموع في المناقشات الجماعية.6
 يستفيد من القدرات المتنوعة لألشخاص.2
 يستخدم شبكة االنترنت في البحث عن المصادر المختلفة للحصول على المعلومات.3
.السوقية و إنجاز خطط استراتيجية فعالة
Introducing the Strategy Module, The Strategic Management
Process, Leadership Process , External Analysis, Porter's Models,
Internal Analysis, Understanding Business Strategy,
Understanding Corporate Strategy, Implementing Strategic
Change, Evaluating Strategy Performance, Small Business
Strategy, Strategy in the Global Environment.

مفردات المنهاج

