اسى انًقشس:

ثحىس ػًهُبد فٍ اإلداسح

سيز انًقشس601423-3 :
انجشَبيح :اإلداسح
انقسى انؼهًٍ :اإلداسح

انكهُخ :إداسح األػًبل
انًؤسسخ :خبيؼخ انطبئف

المحتويات
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 .1الوصف العام للمقرر4 ....................................................................................................................................... :
 .2الهدف الرئيس للمقرر 4 .......................................................................................................................................
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 .1قائمة مصادر التعلم7 ......................................................................................................................................... :
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ح .اعتماد التوصيف 8

2

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 3سبػبد

 .1انسبػبد انًؼزًذح:
َ .2ىع انًقشس
أ.

يزطهت خبيؼخ

يزطهت كهُخ

إخجبسٌ √

ة.

يزطهت لغى √

أخشي

اخزُبسٌ

 .3انسُخ  /انًسزىي انزٌ َقذو فُه انًقشس

انغُخ انشاثؼخ /

انًغزىٌ انغبثغ

 .4انًزطهجبد انسبثقخ نهزا انًقشس (إٌ وخذد) إدارة اإلنتاج والعمليات ()601332-3

 .5انًزطهجبد انًززايُخ يغ هزا انًقشس

ًَ .6ظ انذساسخ

(إٌ وخذد)

(اختر كل ما ينطبق)

ًَظ انذساسخ

و

ػذد انسبػبد انزذسَسُخ

انُسجخ

 45سبػبد

%100
-

1

انًحبضشاد انزقهُذَخ

2

انزؼهُى انًذيح

-

3

انزؼهُى اإلنكزشوٍَ

-

-

4

انزؼهُى ػٍ ثؼذ

-

-

5

أخشي

-

-

 .7سبػبد انزؼهى انفؼهُخ

نهًقشس (ػهً يغزىي انفظم انذساعٍ)

انُشبط

و

سبػبد انزؼهى

سبػبد االرصبل
1

يحبضشاد:

2

يؼًم أو أعزىدَى :ال رىخذ

45
-

3

3

دسوط إضبفُخ :ال رىخذ

-

4

أخشي (رزكش)

-

سبػبد انزؼهى األخشي*
1

عبػبد االعززكبس

45

2

انىاخجبد

15

3

انًكزجخ

10

4

إػذاد انجحىس /انًشبسَغ

10

5

أخشي (رزكش)

125

اإلخًبنٍ

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التي تسهم في تحقيقق مخرجقات القتعلم للمققرر ،ويشقمل للق  :جميقع أنشقطة القتعلم ،مثقل :سقاعات ا،سقتلكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت اللي يقضيه المتعلم في المكتبة

ب-هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:

َغطٍ هزا انًقشس انًؼبسف وانًهبساد انًزؼهقخ ثبألسبنُت انكًُخ فٍ اإلداسح وثحىس انؼًهُبد ورطىسهب انزبسَخٍ وانذوس انزٌ
ًَكٍ أٌ رهؼجه فٍ يسبػذح انًُظًبد فٍ خبَت ارخبر انقشاساد ،ثبإلضبفخ إنً دساسخ األسبنُت وانطشق انًخزهفخ نجحىس
انؼًهُبد وانزٍ رزًثم فٍ :انجشيدخ انخطُخًَ ،ىرج انُقمًَ ،ىرج انزخصُص وانزؼٍُُ ،ثبإلضبفخ إنٍ رنك َزطشق انًقشس
ألسبنُت انزحهُم انشجكٍ وكُفُخ االسزفبدح يُهب فٍ ػًهُخ رخطُظ ورقُُى انًششوػبد.
 .2الهدف الرئيس للمقرر:

َهذف انًقشس إنً اسزُؼبة انًُبهح انؼهًُخ انًزؼهقخ ثطشق ورحهُم ارخبر انقشاساد ثبسزخذاو يدًىػخ يٍ األسبنُت
واألدواد انكًُخ فٍ إطبس ثحىس انؼًهُبد.

 .3مخرجات التعلم للمقرر:
سيز
يخشخبد انزؼهى نهًقشس

1
1.1
2
2.1

يخشج انزؼهى انًشرجظ
نهجشَبيح

انًؼبسف

 -أٌ َُؼشف انطبنت ػهً يبهُخ ثحىس انؼًهُبد ورطجُمبرهب انؼًهُخ.

انًؼشفخ سلى 1

انًهبساد
 -أٌ َغزخذو انطبنت انًُبهح انؼهًُخ انًزؼهمخ ثطشق ورحهُم ارخبر انمشاساد ثبعزخذاو يدًىػخ يٍ انًهبسح سلى 1

4

سيز
يخشخبد انزؼهى نهًقشس

يخشج انزؼهى انًشرجظ
نهجشَبيح

األعبنُت واألدواد انكًُخ فٍ إطبس ثحىس انؼًهُبد.
2.2
3

 أٌ َُؼشف انطبنت ػهً انًفبهُى اإلداسَخ انحذَثخ انًزؼهمخ ثًُهدُخ ثطشق ورحهُم ارخبر انمشاساد انًهبسح سلى 1انكفبءاد

3.1

 -أٌ َكىٌ انطبنت لبدس ػهً ركىٍَ ػاللبد اخزًبػُخ يغ اِخشٍَ.

انكفبءح سلى 1

3.2

 -أٌ َكىٌ انطبنت لبدس ػهً رحًم كم انىاخجبد انًىكهخ إنُه.

انكفبءح سلى 2

ج .موضوعات المقرر
قبئًخ انًىضىػبد

و

 -يفهىو ثحىس انؼًهُبد ويشاحم انزحهُم انكًٍ وَشًم:

سبػبد االرصبل

3

 - 1يفهىو ثحىس انؼًهُبد
يشاحم انزحهُم انكًٍ
 -انجشيدخ انخطُخ ورشًم:

12

 خطىاد طُبغخ ًَىرج انجشيدخ انخطُخ طشَمخ انشعى انجُبٍَ - 2انطشَمخ انًجغطخ:
أ-إَدبد انحم األيثم
ة-انًزغُشاد االططُبػُخ
انكجُشح-Mطشَمخ
 -حبالد خبطخ فٍ انجشيدخ انخطُخ ورشًم:

6

 اَحالل انحم - 3رؼذد انحهىل انًثهً
 ػذو وخىد حهىل يًكُخ ػذو رىفش حذود 4االخزجبس انُظفٍ

3

 انًُىرج انًمبثم  /انُظشَخ انثُبئُخ وَشًم:5
 رحىَم انًُىرج األونً إنً انًُىرج انًمبثم انطشَمخ انًجغطخ نحم انًُىرج انًمبثمًَ -ىرج انُمم وَشًم:

6

6

6

 -طشَمخ انشكٍ انشًبنٍ انغشثٍ

5

 طشَمخ الم ركهفخ طشَمخ فىخم انزمشَجُخ طشَمخ انًغبس انًزؼشج3

 ًَىرج انزؼٍُُ أو انزخظُض وَشًم: - 7طشَمخ انؼذ انكبيم
 -انطشَمخ انهُدبسَخ

6

 ًَىرج شجكبد األػًبل وَشًم: -لىاػذ وأعظ ثُبء شجكبد األػًبل

8

 انزحهُم انضيٍُ نشجكبد األػًبل طشَمخ رمُُى ويشاخؼخ انجشايح (ثُشد) 45عبػخ

انًدًىع
د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
انشيز
1.0

اسزشارُدُبد انزذسَس

يخشخبد انزؼهى
انًؼبسف
أٌ َزؼرررشف انطبنرررت ػهرررً يبهُرررخ ثحرررىس انؼًهُررربد -

المحاضرات

1.1

ورطجُمبرهب انؼًهُخ.

2.0

انًهبساد

2.1

 أٌ َغزخذو انطبنت انًُبهح انؼهًُخ انًزؼهمخ ثطشقورحهُم ارخبر انمشاساد ثبعزخذاو يدًىػخ يٍ
– ػظف رهٍُ
األعبنُت واألدواد انكًُخ فٍ إطبس ثحىس انؼًهُبد.

 -نؼت ادواس

 أٌ َزؼشف انطبنت ػهً انًفبهُى اإلداسَخ انحذَثخانًزؼهمخ ثًُهدُخ ثطشق ورحهُم ارخبر انمشاساد

2.2

طشق انزقُُى

 -ا،ختبارات (الدوري ،النهائي)

 حم يشكهخ -أوساق ػًم

 -يُبلشبد

3.0

انكفبءاد

3.1

أٌ َكىٌ انطبنت لبدس ػهً ركىٍَ ػاللبد اخزًبػُخ  -نؼت ادواس

يغ اِخشٍَ.

 رمذَى ػشوع– ػظف رهٍُ

3.2

 أٌ َكىٌ انطبنت لبدس ػهً رحًم كم انىاخجبدانًىكهخ إنُه.

 -يُبلشبد

6

 .2أنشطة تقييم الطلبة
رىقُذ انزقُُى

انُسجخ

(ثبألعجىع)

يٍ إخًبنٍ دسخخ انزقُُى

%20

و

أَشطخ انزقُُى

1

االخزجبس انذوسٌ

8

2

انُشبط وانًشبسكخ

11 – 1

%20

3

االخزجبس انفظهٍ (انُهبئٍ)

11

%10

أَشطخ انزمُُى (اخزجبس رحشَشٌ شفهٍ ،ػشع رمذًٍَ يششوع خًبػٍ ،وسلخ ػًم انخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:

 إػالو انطبنت ثأولبد انغبػبد انًكزجُخ انزٍ َزىاخذ ثهب ػضى هُئخ انزذسَظ. رؼهُك اندذول انذساعٍ انخبص ثؼضى هُئخ انزذسَظ ػهً ثبة انًكزت وثىاثخ انزؼهى انجالن ثىسد. -رىضُح دوس انًششذ األكبدًٍَ وأهًُزه خالل انًشحهخ اندبيؼُخ كبيهخ.

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

انًشخغ انشئُس نهًقشس

د .أكشو يحًذ ػشفبٌ انًهزذي ،األعبنُت انكًُخ فٍ ارخبر انمشاساد اإلداسَخ -
ػًبٌ  ،داس طفبء 2004 ،و.
د.دالل طبدق اندىاد ،د /حًُذ َبطش انفزبل  ،ثحىس انؼًهُبد  ،ػًبٌ  ،داس
انُبصوسي انؼهًُخ نهُشش و انزىصَغ2008 ،و.

انًشاخغ انًسبَذح

د .يُؼى يىعىٌ،األعبنُت انكًُخ وثحىس انؼًهُبد فٍ اإلداسح،ػًبٌ :داس صهشاٌ
نهطجبػخ وانُشش2006 ،و
https://www.researchgate.net/post/Hot_topics_in_Operations_Research

انًصبدس اإلنكزشوَُخ
/https://www.scirp.org/journal/ajor
انًكزجخ انشقًُخ انسؼىدَخ

أخشي

 .22المرافق والتجهيزات المطلوبة:
انؼُبصش

انًشافك

يزطهجبد انًقشس

لبػبد دساعُخ يُبعجخ يغ ػذد انطالة

7

يزطهجبد انًقشس

انؼُبصش

(انمبػبد انذساعُخ ،انًخزجشاد ،لبػبد انؼشع،
لبػبد انًحبكبح  ...انخ)
انزدهُضاد انزمُُخ
(خهبص ػشع انجُبَبد ،انغجىسح انزكُخ انجشيدُبد)

خهرربص حبعررىة ،خهرربص ػررشع ثُبَرربد ،اَزشَررذ،
عجىسح ركُخ.

ردهُضاد أخشي (رجؼب ً نطجُؼخ انزخظض)

ال رىخذ

ز .تقويم جودة المقرر:
انًقًُىٌ

يدبالد انزقىَى

طشق انزقُُى

 أػضبء هُئخ انزذسَسفبػهُّخ انزذسَس

اسزطالػبد انشأٌ
 قُبداد انجشَبيح -انطهجخ

فبػهُخ طشق رقُُى انطالة

اسزطالػبد انشأٌ

 أػضبء هُئخ انزذسَس انًشاخغ انُظُش -أػضبء هُئخ انزذسَس

يذي رحصُم يخشخبد انزؼهى نهًقشس

 -قُبداد انجشَبيح

 اسزطالػبد انشأٌ -انزقبسَش

 انًدهس االسزشبسٌ انطهجخانخذيبد وانزدهُزاد

اسزطالػبد انشأٌ

 أػضبء هُئخ انزذسَس -قُبداد انجشَبيح

يدبالد انزمىَى (يثم .فبػهُخ انزذسَظ ،فبػهخ طشق رمُُى انطالة ،يذي رحظُم يخشخبد انزؼهى نهًمشس ،يظبدس انزؼهى  ...انخ)
انًمًُىٌ (انطهجخ ،أػضبء هُئخ انزذسَظ ،لُبداد انجشَبيح ،انًشاخغ انُظُش أخشي (َزى رحذَذهب)
طشق انزمُُى (يجبشش وغُش يجبشش)

ح .اعتماد التوصيف
خهخ االػزًبد
رقم الجلسة

مجلس قسم إلادارة.
8
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تاريخ الجلسة
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