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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات اسبوعيا( 3) المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

   أخرى × متطلب قسم   ليةك

    اختياري   إجباري ب.

     :        المقرريقدم فيه  الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوي الخامس

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 بحوث العمليات

 

 

 

 

 

 

 ينطبق()اختر كل ما نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100  المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

 -%100   عن بعدالتعليم  4

 -   أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45                 محاضرات 1

 -                  أستوديوأو معمل  2

 -                   إضافيةدروس  3

 -                   تذكر()ى أخر ¤ 4

 45                   اإلجمالي ¤ 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 المراجعة الدورية للمقرر وذلك بالوقوف على أحدث البحوث العلمية في المجال.  -أ

 المقرر. تبادل الخبرات مع أعضاء هيئة التدريس في جامعات المملكة وخارجها إلثراء محتوى -ب
 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

تراتيجية أيضاً اس دراسة مفهوم إدارة العمليات وتطورها ومعرفة تخطيط ومراقبة اإلنتاج. ويتضمن  

الشركات الصناعية، وطرق تحسين اإلنتاجية، ودراسة طرق العمل، ، وبعض أدوات التحليل 

 الكمي)البرمجة الخطية(, كما يتضمن استعمال حاالت تطبيقية  في الشركات الصناعية.
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 K1 اتيكتسب الطالب ويدرك ويعرف مفاهيم واساسيات إدارة اإلنتاج والعملي 1.1

 K1 اإلنتاجتخطيط ومراقبه  1.2

 K2 اإلنتاجنظم يعرف  1.3

 K2 البرمجة الخطيةيعرف أسلوب  1.4

          K1 ةادارة العملية التكنولوجي 1.5

  المهارات 2

 S1 القدرة على المقارنة واالستنباط  2.1

 S1 القدرة على الربط بين المعرفة المكتسبة والتطبيق العملي 2.2

 S1 أمام المجموعة. وإبداء الرأيالذات  والتعبير عنالمشاركة الفعالة  2.3

 S1 القدرة على التفكير النقدي و التحليل و الدراسة.  2.4

  القيم 3

 C1 اجباتمع الطالب وتطوير الشعور بالحس بالمسؤولية في انجاز المهام والوأن يتجاوب الطالب  3.1

 C1 أن يشارك الطالب بفعالية في المناقشات العلمية. 3.2
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 * مفهوم إدارة العمليات وتطورها. 1

 3 * مفهوم تخطيط ومراقبة اإلنتاج. 2

 3 استراتيجية الموقع.*  3

 6 * استراتيجية الترتيب الداخلي. 4

 6 * استراتيجية الموارد البشرية. 5

 6 * استراتيجية االستثمار. 6

 6 * تقدير حجم الطلب على منتجات الشركات الصناعية. 7

 6 * البرمجة الخطية. 8

 6 * دراسة حالة في الشركات الصناعية المحلية. 9

 45 المجموع
 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
سيات إدارة  سا يكتسب الطالب ويدرك ويعرف مفاهيم وا

 اإلنتاج والعمليات

 المحاضرات

 الواجبات 

 المناقشة والحوار

 
 االمتحانات 

 متابعة الواجبات.

 تخطيط ومراقبه اإلنتاج 1.2

 يعرف نظم اإلنتاج 1.3

 يعرف أسلوب البرمجة الخطية 1.4

 ةادارة العملية التكنولوجي 1.5

 المهارات 2.0

 االمتحانات +االختبارات البحوث+ سمنارات القدرة على المقارنة واالستنباط  2.1
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

2.2 
القددددرة على الربط بين المعرفدددة المكتسددددددبدددة والتطبيق 

 العملي

2.3 
ام المشدددددداركة الفعالة والتعبير عن الذات وإبداء الرأي أم

 المجموعة.

 القدرة على التفكير النقدي و التحليل و الدراسة.  2.4

 القيم 3.0

3.1 
أن يتجاوب الطالب مع الطالب وتطوير الشددعور بالحس 

 عروض الطالب بالمسؤولية في انجاز المهام والواجبات

 حل المشكالت

 مجموعات العمل        

 تقييم العروض

 أسئلة تحتوي على مشكالت

 تقويم العروض

 أن يشارك الطالب بفعالية في المناقشات العلمية. 3.2

3.3 
أن يتجاوب الطالب مع الطالب وتطوير الشددعور بالحس 

 المهام والواجبات بالمسؤولية في انجاز

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 إجماليمن 

 يميالتقدرجة 

 %10 طوال الفصل الدراسي حضور الطالب للمحاضرات 1

 %5 طوال الفصل الدراسي المشاركة والمناقشة اثناء المحاضرة 2

 %5 طوال الفصل الدراسي والبحوث القصيرة او المقاالت تقديم السمنارات 3

 %20 األسبوع السادس األولاالختبار الفصلي  4

 %20 األسبوع الحادي عشر االختبار الفصلي الثاني 5

 %40 نهاية الفصل االمتحان النهائي 6

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 خاص لكل طالباللالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 أسبوع(.   ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كلاقدمذكر مع )

  والواجبات والبحوثالتكليفات علي الطالب أثناء اشراف أستاذ المقرر . 

  ساعتان أسبوعيا( من قبل أستاذ المقرر.) المخصصةالساعات المكتبية 

 بورد.  البالك مع الطالب عبر المقرر  تواصل أستاذ          

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

, كمي(  )مدخلإدارة اإلنتاج والعمليات  التميمي،حسين عبد هللا  د. -

 .1997دار الفكر, عمان, الطبعة األولى, 

 .إدارة اإلنتاج والعمليات ماضي،محمد توفيق  -

 المساندةالمراجع 

  زيع، دار المناهج للنشر والتو الراوي،خالد  المصرفية،إدارة العمليات

  2003 األردن.

  صوان،محمود حسن  د. مصرفية،ة دراس-أساسيات العمل المصرفي 

  2008 ،والتوزيعدار وائل للنشر 
 

 اإللكترونيةالمصادر 

 المكتبة الرقمية السعودية 
  لعربية شبكة المعلومات االلكترونية باللغتين ا علىذات العالقة المواقع

 .واالنجليزية
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  ىأخر
 ال يوجد

 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

وقاعات  المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات، 

 (:العرض، والمعامل، وغيرها

 .Data Showبـ  طالب ومزودة 40 تسع محاضراتة قاع

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 بشبكة االنترنت وجهاز عرض  متصل كمبيوتر جهاز

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
 ال توجد

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 نتائج الطالب
 االستبانة الطالب

 األداءتقارير 

   

 نتائج الطالب
 االستبانة االساتذة

 األداءتقارير 
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 لسة برئاسة رئيس القسم الدكتور ثامر الخالديج –قسم إدارة األعمال  جهة االعتماد

 15 رقم الجلسة
 هــــــ1442/  6/  26 تاريخ الجلسة

 

 


