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 وصف البرنامج األكاديسي

عمؼ الستؾقعة مؽ الظالب ايجازًا مقتزيًا ألىؼ خرائص البخنامج ومخخجات التؾفخ وصف البخنامج األكاديسي ىحا ي
 ويراحبو وصف لكل مقخر ضسؽ البخنامج قج حقق االستفادة القرؾى مؽ الستاحةتحكيقيا مبخىشًا عسا إذا كان 

 
 

 التعميم العالي والبحث العمسيوزارة   السؤسدة التعميسية

 ادارة االعسال / السخكد القدؼ العمسي

 اكاديسي او السيشي اسؼ البخنامج األكاديسي 

 بكالؾريؾس ادارة االعسال اسؼ الذيادة الشيائية 

  :الشغام الجراسي
 سشؾي /مقخرات /أخخى 

 الفرمي )كؾرسات(

 17/9/2021 تاريخ إعجاد الؾصف            

 هداف البرنامج األكاديسيأ
 ستشتاج السشظقي .تشسية التفكيخ العمسي والقجرات التحميمية والسعخفة لجى الظالب واكدابو ميارات التحميل واال .1

 تؾفيخ خمفية ادارية  وتخظيظية لجى الظالب تداعجه في الخؤيا واتخاذ القخار. .2  
 اعجاد الظالب أعجادا أساسيا بسا يسكشو مؽ ادارة عسمو بعج التخخج بشجاح .. 3  
 اقامة الشجوات الجراسية والسذاركة في السؤتسخات في مجال االختراص .4  
 حؾث والجراسات السالية واالدارية التي تداىؼ في خجمة السجتسعاعجاد الب. 5  
 .اكتداب الظالب السيارات االساسية السشاسبة في مجال التخرص )السيشة ( التي يمتحق بيا بعج التخخج.6  
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 مخرجات البرنامج السطمهبة وطرائق التعميم والتعمم والتقييم

 السعرفية أ.األهداف
  العسل عمى -1أ
 عمسي والعسل بسا يتزسشو مؽ دقة السالحغة واالستقراء. التفكيخ بأسمؾب اآلخخ عمىقجرة  تشسية -2أ
 .سذجخات التي تبيؽ السؾضؾع بديؾلة لمستعمؼاستخجام المؾحة وال -3أ
 اعجاد الؾسائل التؾضيحية. -4أ
 لبعض السؾضؾعات. تقاريخ مخترخةاعجاد  -5أ
 تؾعيف السحاضخات الفجيؾية. -6أ

 لخاصة بالبرنامجا السهاراتية األهداف ب
 وسائل االيزاح العامة والخاصة. 1ب 
 تؾعيف االمثمة السالئسة. 2ب 
 طخح االسئمة االستكذافية عمى الظمبة. 3ب 

 طرائق التعميم والتعمم
 والتعمؼاالستاذ  يخكد عمىيسكؽ ترشيف طخائق التعميؼ والتعمؼ وفق نغام شسؾلي يجسع بيؽ نغام التعميؼ الحي   
 وفق طخق االترال  والسيسا االعتساد عمى الظخق الشسؾذجية السالئسة ،ويخكد عمى الستعمؼ والتفاعل بيشيسا  
 السعمؾماتية الحجيثة عؽ طخيق االنتخنيت ووسائل االترال الحجيثة التي تخجم انغسة التجريذ.  
 

 طرائق التقييم
 الرفيةالتحزيخات اليؾمية والسذاركات  .3. االختبارات الذيخية 2االختبارات اليؾمية  .1

 االخالقي لمظالب وااللتدام. االنزباط الدمؾكي 4والحزؾر اليؾمي                  
 طرائق التعميم والتعمم

 االختبارات الذفؾية .1
 االختبارات الكتابية .2
 الحزؾر اليؾمي .3
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 ة لقابمية التهظيف والتطهر الذخري(السشقهلة )السهارات االخرى الستعمق والتأهيميةالسهارات العامة د. 

 وعيفتو بكفاءة وفعالية ، عمسا وفشا وميشة وسمؾكا حدشًا. أداء. ان يتقؽ الظالب 1د 
 رسالة مشغستو وأىجافيا فزال عؽ التعامل اإليجابي مع السؾاطؽ     القجرة عمى تؾضيحالظالب  يستمػ. ان 2د 
 والتعميسات وصيانة الحخم الجامعي واحتخم مخؤوسيو وزمالئو. عمى. االلتدام بالزؾابط. ان يحافظ الظالب 3د
 -:.معمؾماتو عؽ . ان يظؾر الظالب4د

 تظؾيخ ميارات االقشاع والحؾر. (1
 تظؾيخ ميارات الكيادة والتأثيخ. (2
 .تظؾيخ ميارات العسل الجساعي (3

 
 طرائق التعميم والتعمم

 الظخيقة االستقخائية .1
 الظخيقة الكياسية .2
 طخيقة السشاقذة .3
 طخيقة الحؾار .4

 طرائق التقييم
 االختبارات السيارية .1
 االختبارات الذفؾية .2
 االختبارات اليؾمية .3

 بشية البرنامج. 11
السخحمة 
 اسؼ السادة الجراسية

 الداعات السعتسجة    
 عسمي نغخي      

  3 ادارة االنتاج والعسميات الخابعة
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 التخطيط لمتطهر الذخري

  إعجاد مشيج اكاديسي.1

 بجقة. البخنامج.متابعة 2

 ذات الرفية وتكيؼ الظمبة بجورىا .اعجاد االسئمة والسشاق3
 

 أهم مرادر السعمهمات عن البرنامج

 ادارة االنتاج والعسميات) مفاليؼ واساسيات وعسميات وامثمة تظبيكية (
 د صباح مجيج الشجار         د. عبج الكخيؼ محدؽ

 ، مؾاقع االنتخنيت.....ة السؾثؾق السخاجع االلكتخونية
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 مخظط ميارات السشيج        

 يرجى وضع اشارة في السربعات السقابمة لسخرجات التعمم الفردية من البرنامج الخاضعة لمتقييم                     

 مخرجات التعمم السطمهبة من البرنامج 

 الدشة / السدتهى 
 

 اسم السادة
 

السهاراتية األهداف  األهداف السعرفية
 الخاصة بالبرنامج

األهداف الهجدانية 
 والقيسية

السهارات العامة والتأهيمية 
السشقهلة )السهارات 

األخرى الستعمقة بقابمية 
التهظيف والتطهر 

 الذخري(

ب 4أ 3أ 2أ 1أ
1 

ب
2 

ب
3 

ب
4 

ج
1 

ج
2 

ج
3 

ج
4 

 4د 3د 2د 1د

  * * * * * * * * * * * * * * * * 

 * * * * * * * * * * * * * * * * 

  * * * * * * * * * * * * * * * * 
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 سهذج وصف السادةن

 ادارة االنتاج والعسميات:  وصف السادة
 
 

 وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي السؤسدة التعميسية

 ادارة االعسال / السركزالقدم العمسي

 نتاج والعسمياتادارة اال السادةاسم / 

 إلكتخوني أو مجمجأو  (حزؾري ) ؾس ادارة االعساليبكمؾر  أشكال الحزهر الستاحة

 الخابعةالسخحمة  ألولاالفرل / 

 ساعة 30 عدد الداعات الدراسية )الكمي(

 17/9/2021 تاريخ إعداد هذا الهصف 

 :أهداف السقرر
 السسارسات االداريةاستيعاب مجاالت االستفادة مؽ االنتاج والعسميات في  .1

 تكؾيؽ ترؾر اجسالي عؽ التظبيقات الخياضية في مجال االنتاج والعسميات .2

تظؾيخ الؾعي بذأن مجاالت العسميات غيخ الكسية والتي تديؼ في تظؾيخ واقع السسارسات  .3
 االدارية
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 مخرجات السقرر وطرائق التعميم والتعمم والتقييم

   األهداف السعرفيةأ.
 السعخفة والفيؼ  -أ (1
 التعخف عمى السفاليؼ االساسية في عمؼ االنتاج والعسميات-1أ
 االنتاج والعسمياتةاستيعاب الشساذج الخياضية لتظبيقات  -2أ
 تقييؼ االساليب الؾصفية والكسية السدتخجمة في االنتاج والعسميات والسفاضمة فيسا بيشيا. -3أ
 جيؼ ترؾر كسي عؽ الؾاقع االداري تؾليف االرقام واالحرائيات مؽ اجل تق-4أ

 
  األهداف السهاراتية الخاصة بالسقرر. -ب

 وسائل التؾضيح – 1ب
 صياغ االسئمة الفكخية –. 2ب
   ي.مسارسة ميارات االترال االلكتخون –. 3ب
 صيغة رؤية ورسالة لسشغسات االعسال.  .4ب 

 االنتاج والعسميات ل ادارةفي مجا تظؾيخ ميارات الظالب 5ب
 .تسكيؽ الظالب مؽ اعجاد الخظط االستخاتيجية والخظط الدشؾية التذغيمية .6ب 

 استخجام السشظق الخياضي. – 7ب
 
 ميارات التفكيخ -ج

 القجرة عمى االستشباط -1ج
 التحميل والتفديخ لمشتائج -2ج

 
 الذخري (.السيارات  العامة والسشقؾلة ) السيارات األخخى الستعمقة بقابمية التؾعيف والتظؾر  -د 

 القجرة عمى اتخاذ القخار -1د
 القجرة عمى االقشاع -2د

 طرائق التعميم والتعمم



9 

 

. 3. طخيقة السحاضخة 2السشاقذة  الحؾار و طخيقة –قاعة دراسية حزؾري او صف الكتخوني  .1 
 .حل تساريؽ . 5الحىشي  . طخيقة العرف4ل والجؾاب اطخيقة الدؤ 

 طرائق التقييم
 امتحان صفي، وجبات بيتي حل تسارين، حهار ونقاشقاعة دراسية، 

 (االختبارات الذيخية –االختبارات الذفؾية  –السشاقذات الرفية  –االختبارات اليؾمية )

السشقهلة )السهارات االخرى الستعمقة بقابمية التهظيف والتطهر  والتأهيميةالسهارات العامة د.  
 (الذخري

 امل مع الؾسائل التقؾيسية.قجرة الظالب عمى التع تشسية .1د
 قجرة الظالب عمى التعامل مع الذبكة العشكبؾتية )االنتخنيت( تشسية .2د
   . تشسية قجرة الظالب عمى كيفية التعامل مع السرادر والسخاجع الخارجية.3د

 َٛخ انًمرر .1

 انطبػبد األضجٕع
يخرجبد انتؼهى 

 انًطهٕثخ

اضى انٕحذح / انًطبق أٔ 

 انًٕضٕع
 انتؼهٛىطرٚمخ 

طرٚمخ 

 انتمٛٛى

1.  3 

فٓى اضبضٛبد 

ادارح االَتبج 

 ٔانؼًهٛبد

يذخم انٗ ادارح االَتبج -

 ٔانؼًهٛبد

 تؼرٚف انًفبْٛى االضبضٛخ -

انحٕر 

ٔانُمبظ 

ٔطرح 

 االضئهخ

أيتحبٌ 

شفٕ٘ 

 ٔتحرٚر٘

2.  3 

فٓى ػًهٛخ 

انتطٕر 

ٔاضتٛؼبة 

انًمبٚٛص 

 االضبضٛخ

انتطٕر انتبرٚخٙ الدارح  -

 االَتبج

ح انؼًهٛبد فٙ ادار -

انًُظًبد صُبػخ ٔتمذٚى 

 انخذيخ

االَتبجٛخ ٔانكفبءح  -

 ٔانفبػهٛخ

انحٕر 

ٔانُمبظ 

ٔطرح 

 االضئهخ

أيتحبٌ 

شفٕ٘ 

 ٔتحرٚر٘

3.  3 

اضتٛؼبة انذٔر 

االضتراتٛجٙ 

 الدارح االَتبج

يخم انٗ تؼرٚف 

انشركخ ،   اضتراتٛجٛخ

 االػًبل ، انؼًهٛبد

 اضتراتٛجٛخ انؼًهٛبد -

انحٕر 

ٔانُمبظ 

ٔطرح 

 االضئهخ

أيتحبٌ 

شفٕ٘ 

 ٔتحرٚر٘

4.  3 

تحهٛم انمراراد 

االضبضٛخ 

الضتراتٛجٛخ 

 االَتبج

انمراراد االضتراتٛجٛخ  -

ٔانمراراد انتشغٛهٛخ فٙ 

 انؼًهٛبد

 االضجمٛبد انتُبفطٛخ -

 انًٛسح انتُبفطٛخ -

انحٕر 

ٔانُمبظ 

ٔطرح 

 االضئهخ

أيتحبٌ 

شفٕ٘ 

 ٔتحرٚر٘

أيتحبٌ انحٕر  انتُجؤ ثبنطهتانتؼرف ػم  3  .5
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ىذٔر انتُجؤ فٙ 

 ؼًهٛخ االَتبجٛخان

اضتخذاو -

انطرائك انكًٛخ 

فٙ ػًهٛخ 

 انتحهٛم

يفٕٓو انتُجؤ ثبنطهت  -

 ٔإَاػّ ٔاْذافّ

 اػٕايم انًؤثرح ثبنتُجؤ-

 طرائك انتُجؤ انُٕػٛخ -

 طرائك انتُجؤ انكًٛخ

ٔانُمبظ 

ٔطرح 

 االضئهخ

شفٕ٘ 

 ٔتحرٚر٘

6.  3 

انتؼرف ػهٗ 

انًُتٕج أ 

 انخذيخ

 تخطٛط انًُتٕج/ انخذيخ

 أ( تخطٛط انًُتٕج انجذٚذ

ة( يراحم تطٕٚر انًُتٕج 

 انجذٚذ

ج( االػتجبراد انٕاجت 

يراػبتٓب فٙ تصًٛى 

 انًُتٕج انجذ٘

 

انحٕر 

ٔانُمبظ 

ٔطرح 

 االضئهخ

أيتحبٌ 

شفٕ٘ 

 ٔتحرٚر٘

7.  3 

تحهٛم دٔرح حٛبح 

انًُتٕج يٍ 

 .جبَت انؼًهٛبتٙ

تحهٛم يطتٕٖ 

 انكهف ٔاالرثبح

بٚٛر تمٛٛى اداء ث( يؼ

 انًُتٕج انجذٚذ

ن( دٔرح حٛبح انًُتٕج 

 .انجذٚذ

( اضبنٛت اتخبر انمرار فٙ 

 انًُتٕج انجذٚذ

 تحهٛم انتؼبدل -

 يصفٕفخ انًفبضهخ -

انحٕر 

ٔانُمبظ 

ٔطرح 

 االضئهخ

أيتحبٌ 

شفٕ٘ 

 ٔتحرٚر٘

8.  3 

تحذٚذ َٕع َظبو 

انتركٛس انًالئى 

 نالَتبج

 تخطٛط ٔتصًٛى انؼًهٛخ

بِ انتركٛس أ( َٕع ٔاتج

انًُظًخ َحٕ انًُتٕج أ 

 َحٕ انؼًهٛخ

 ة( اَظًخ ػًهٛخ االَتبج

ج( يساٚب ٔػٕٛة االَتبج 

 انًطتًر ٔانًتمطغ

 

انحٕر 

ٔانُمبظ 

ٔطرح 

 االضئهخ

أيتحبٌ 

شفٕ٘ 

 ٔتحرٚر٘

9.  3 

تحهٛم نٕالغ 

حركخ انًُتٕج 

فٙ انؼًهٛخ 

االَتبجٛخ 

ثبضتخذاو 

انريٕز ٔانتؼرف 

ػهٗ انتمُٛبد 

 انحذٚثخ

نؼٕايم انًؤثرح فٙ ن( ا

اختٛبر ٔتصًٛى َٕع َظبو 

 االَتبج

 ع( تحهٛم تذفك انؼًهٛخ

ٔ( يصُغ انًطتمجم 

 ٔيكَٕبد يصُغ انًطتمجم

انحٕر 

ٔانُمبظ 

ٔطرح 

 االضئهخ

أيتحبٌ 

شفٕ٘ 

 ٔتحرٚر٘

10.  3 

تحهٛم يطتٕٚبد 

انطبلخ ٔاضتٛؼبة 

اْى انًمبٚٛص 

 االضبضٛجخ

 تخطٛط انطبلخ

أ( إَاع انطبلخ ) 

انفبػهخ انتصًًٛٛخ ٔ

 ٔانفؼهٛخ(

انحٕر 

ٔانُمبظ 

ٔطرح 

 االضئهخ

أيتحبٌ 

شفٕ٘ 

 ٔتحرٚر٘
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ة( يمبٚٛص انطبلخ ) 

 انكفبءح ٔاالضتخذاو(

11.  3 

انتؼرف ػهٗ 

ػًهٛخ اختٛبر 

انًٕلغ أاَشبء 

انًٕالغ 

 -.انجذٚذح

تطجٛك نالضبنٛت 

انكًٛخ فٙ ػًهٛخ 

انًفبضهخ ثٍٛ 

 انًٕالغ

 ختٛبر يٕلغ انًصُغا

ٙ أ( انؼٕايم انًؤثرح ف

 اختٛبر انًٕلغ

ة( االتجبْبد انحذٚثخ فٙ 

 غ.اختٛبر انًٕل

ج( طرائك اختٛبر يٕلغ 

 انًصُغ

 ( تحهٛم انتؼبدل انًٕلؼٛخ1

( طرٚمخ انتمٛٛى انُٕػٛخ ) 2

 انُمبط(

انحٕر 

ٔانُمبظ 

ٔطرح 

 االضئهخ

أيتحبٌ 

شفٕ٘ 

 ٔتحرٚر٘

12.  3 

كٛفٛخ اختٛبر 

انترتٛت االَطت 

يغ َٕع انتركٛس 

 نؼًهٛخ االَتبج

 رٚت انذاخهٙانت

أ( إَاع انترٚت انذاخهٙ 

 ٔيالئًتّ الَظًخ االَتبج

ة( انترتٛت ػهٗ اضبش 

انؼًهٛخ ) تؼرٚف ٔيخطط 

 تٕضٛحٙ ٔيشبكهّ(

ج( انترتٛت ػهٗ اضبش 

انًُتٕج)تؼرٚف ٔيخطط 

 تٕضٛحٙ ٔيشبكهّ(

انحٕر 

ٔانُمبظ 

ٔطرح 

 االضئهخ

أيتحبٌ 

شفٕ٘ 

 ٔتحرٚر٘

13.  3 

تطٕٚر انٕػٙ 

ثًذاخم انتخطٛط 

 االيذ لصٛر

 انتخطٛط االجًبنٙ

أ( انتخطٛط االجًبنٙ 

 ٔػاللتّ ثًطتٕٚبد االَتبج

ة( جذٔنخ االَتبج انرئٛطخ 

) انًفٕٓو، ٔانؼاللخ يغ 

 انًطتٕٚبد االخرٖ(

 

انحٕر 

ٔانُمبظ 

ٔطرح 

 االضئهخ

أيتحبٌ 

شفٕ٘ 

 ٔتحرٚر٘

14.  3 

تفٓى ٔاضتٛؼبة 

تخطٛط انًٕاد 

اثُبء انؼًهٛخ 

 االَتبجٛخ 

اضتٛؼبة 

 ُظبؤتطجٛك نه

يذخم انٗ َظبو تخطٛط 

 MRPاالحتٛبجبد 

أ( انطهت انًطتمم ٔانطهت 

 انًشتك

 MRPة( يذخالد َظبو 

 ٔخرجبتّ

 MRPحطبثبد َظبو 

ثبضتخذاو حجى انذفؼخ 

-LOTانًكبفئخ نالحتٛبج 

FOR-LOT 

 MRPحطبثبد َظبو 

ثبضتخذاو حجى انذفؼخ 

-LOTانًكبفئخ نالحتٛبج 

FOR-LOT 

انحٕر 

ٔانُمبظ 

ٔطرح 

 االضئهخ

أيتحبٌ 

شفٕ٘ 

 ٔتحرٚر٘
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 البشية التحتية  .2
 خاءات السظمؾبة :الق

  الشرؾص األساسية 
 كتب السقخر 
      أخخى 

ادارة االنتاج والعسميات) مفاليؼ واساسيات وعسميات وامثمة 
 تظبيكية (

 د صباح مجيج الشجار         د. عبج الكخيؼ محدؽ

متظمبات خاصة ) وتذسل عمى سبيل 
السثال ورش العسل والجوريات والبخمجيات 

 ( والسؾاقع االلكتخونية

 تقجيؼ ورقة لبعض السفاليؼ الحجيثة
 تقجيؼ واجبات تظبيكية لمسؾاضيع الكسية

الخجمات االجتساعية ) وتذسل عمى سبيل 
السثال محاضخات الزيؾف والتجريب 

 السيشي والجراسات السيجانية ( 

السؾاقع اإللكتخونية لمجامعات العخبية والعالسية ) مؽ اجل 
رة االنتاج والعسميات و الخظط الدا االستخاتيجيتحميل اتجاىا 
 التي تتبشيا( .

 

 خطة تطهير السقرر الدراسي 
و تقجيؼ مقتخحات لمقدؼ  ان يعتسج عمى جسمة مؽ السفخدات تزاف الى السشيج والعسل عمى تظبيقيا في..  

(% مؽ السفخدات. مع تقجيؼ تقخيخ عمسي لسؾضؾع معاصخ خارج مفخدات السادة السعشية 10- 5لتحجيث )
تحفيد الظمبة عمى اصجار الشذخات الججارية التؾضيحية الستعمقة بسفخدات السادة والتأكيج عمى الحاالت 

 الجراسية السحمية والعخبية والعالسية.
 
 
 
 
 
 

15.  3 

فٓى ٔادران دٔر 

انصٛبَخ 

ٔتأثٛرْب ػهٗ 

انؼًهٛخ 

 االَتبجٛخ.

تطجٛك ًَبرج 

 كًٛخ نهًفبضهخ

 نصٛبَخا

 أ( إَاع انصٛبَخ

 .ة( كهف انصٛبَخ

انًفبضهخ ثٍٛ انصٛبَخ 

 انٕلبئٛخٔانؼالجٛخ.

انحٕر 

ٔانُمبظ 

ٔطرح 

 االضئهخ

أيتحبٌ 

شفٕ٘ 

 ٔتحرٚر٘


