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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 45 المحاضرات التقليدية 1

 ال يوجد ال يوجد التعليم المدمج  2

 ال يوجد ال يوجد  اإللكترونيالتعليم  3

 ال يوجد ال يوجد  عن بعدالتعليم  4

 ال يوجد ال يوجد  أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 االتصالساعات 

 ساعة 45=  15×  3 محاضرات 1

 ----------- إستوديوأو معمل  2

 ----------- إضافيةدروس  3

 ----------- )تذكر(ى أخر 4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعة   15 ساعات االستذكار 1

 ساعات  10 الواجبات 2

 ساعات  10 المكتبة 3

 ساعات  10 المشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات  10 )تذكر(أخرى  5

 ساعة  100 اإلجمالي 

، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 المتعلم في المكتبةإعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

لذلك  ،االنتاجية في الشركات ومؤسسات العمل إلدارة العمليات االنتاجيةهذه المادة تمكن الطالب من التعرف على الممارسات الحالية 

 يجب عمل االتــي:

 زيارات ميدانية تثقيفية للطالب لبعض شركات االنتاج بالمنطقة للوقوف علي الواقع العملي إلدارة العمليات فيها.عمل  .أ

 عمل ورش عمل وجلسات العصف الذهني للطالب عن حلقات السيطرة النوعية ونظم الجودة الشاملة في االنتاج. .ب

 لي استخدام الحاسوب في تخطيط المشروعاتتوفير قاعات حاسوب مفتوحة للطالب للتدريب العملي للطالب ع .ت

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 في بيئة العمل. مفاهيم إدارة العملياتالقدرة على توظيف  - .ث

 .مفاهيم إدارة العمليات لإلختيار العملي لموقع المشروععلى  القدرة على تطوير التفكير اإلبداعي والتحليل والدراسة اعتمادا   -  .ج

 من خالل تطبيق مفاهيم حلقات السيطرة النوعية.تطوير القدرة على العمل في المجموعة  -  .ح

 إقتراح المشروعات الصناعية المستقبلية إعتمادا  علي مواكبة التطور التقني الهائل في البيئة التكنولوجية  تنمية قدرة الطالب على -  .خ

 .وحثهم علي العمل في شكل مجموعات عمل

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

تحديد  األخرى، اإلنتاجية ،  يعرف: جميع المفاهيم المرتبطة بادارة العمليات وعالقتها باالدارات .د 1.1

بالطلب، تخطيط الطاقة  ، التنبوءاستراتيجية العمليات ومراحل صياغتها والقرارات التي تتناولها

 االنتاجية، تكنولوجيا اإلنتاج، تخطيط اإلنتاج، حلقات السيطرة النوعية، إدارة الجودة الشاملة.

 س –  1ع  .ذ

تحديد  األخرى، اإلنتاجية ،  يحدد: جميع المفاهيم المرتبطة بادارة العمليات وعالقتها باالدارات  .ر 1.2

، التنبوء بالطلب، تخطيط الطاقة استراتيجية العمليات ومراحل صياغتها والقرارات التي تتناولها

 .االنتاجية، تكنولوجيا اإلنتاج، تخطيط اإلنتاج، حلقات السيطرة النوعية، إدارة الجودة الشاملة

  .ز
 س -2ع .س

  .ص  .ش 1.3

  المهارات 2

تحديد  األخرى، اإلنتاجية ،  العمليات وعالقتها باالدارات يشرح:  جميع المفاهيم المرتبطة بادارة .ض 2.1

، التنبوء بالطلب، تخطيط الطاقة استراتيجية العمليات ومراحل صياغتها والقرارات التي تتناولها

 االنتاجية، تكنولوجيا اإلنتاج، تخطيط اإلنتاج، حلقات السيطرة النوعية، إدارة الجودة الشاملة

 ر  - 1م .ط

تحديد  األخرى، اإلنتاجية ،  : جميع المفاهيم المرتبطة بادارة العمليات وعالقتها باالداراتيميز .ظ 2.2

، التنبوء بالطلب، تخطيط الطاقة استراتيجية العمليات ومراحل صياغتها والقرارات التي تتناولها

 الشاملة االنتاجية، تكنولوجيا اإلنتاج، تخطيط اإلنتاج، حلقات السيطرة النوعية، إدارة الجودة

  .ع
 ت - 2م .غ

2.3   

  الكفاءات 3

 ت - 1ك .ق .العملياتبفاعلية كتابيا  وشفهيا  في مجال إدارة مع االخرين يتواصل  .ف 3.1

 ت - 2ك .ل العملياتيستخدم شبكة المعلومات والتقنية الحديثة في إدارة  .ك 3.2

مؤسسات القطاع الخاص والعام اإلدارية والمالية والسلوكية والقانونية التي تواجه  يحلل المشكالت: .م 3.3

 .فى إدارة العمليات باستخدام األساليب العلمية المناسبة

 ت - 3ك .ن

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
مفهوم وأهمية إدارة اإلنتاج والعمليات، وخصائص وظيفة إدارة اإلنتاج والعمليات طرق رؤية إدارة 

 اإلنتاج والعمليات 
3 

2 
تطووور أسوواليب إدارة اإلنتوواج والعمليووات عواموول اإلنتوواج األساسووية فووي المنشوو ة اإلنتاجيووة العالقووة 

 المتداخلة ما بين الوظيفة االنتاجية والتسويقية والمالية
3 

3 
مفهوم اإلنتاجية، التمييوز بوين اإلنتواج واإلنتاجيوة، أهميوة االنتاجيوة، ومقواييس االنتاجيوة، والعوامول 

 االنتاجية المؤثرة علي
3 

 3مقدموووة عووون اسوووتراتيجيات العمليوووات، العمليوووات سوووالح تنافسوووي، االسوووتراتيجية اليابانيوووة فوووي ادارة  4
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 االعمال، ومتطلبات إستراتيجية العمليات.

 3 اإلستراتيجية الكبرى، التغيرات في االسبقيات التنافسية، االستراتيجية الموقعية 5

 3 والعمليات، طرق التنبؤ النوعي، وطرق التنبؤ الكميالتنبؤ في ادارة اإلنتاج  6

 3 .التنبؤات طويلة المدي، التنبؤات قصيرة المدي 7

 3 مفهوم وأهمية الطاقة اإلنتاجية، أهداف تخطيط الطاقة اإلنتاجية، وتحديد الموجودات اإلنتاجية. 8

9 
مفهوووم الصوويانة، أهووداف الصوويانة، تصوونيف العطووالت، أنووواع الصوويانة، تكوواليف الصوويانه. برمجووة 

 الصيانة
3 

10 
مقوواييس تخطوويط الطاقووة، التنبووؤ بالطاقووة علووي الموودي الطويوول، اختيووار موقووع التسووهيالت، العواموول 

 المؤثرة في اختيار الموقع.
3 

 3 االساسية للموقع.مقدمة عن اختيار موقع المشروع، العوامل  11

 3 تقييم المواقع البديلة،  مباني المصنع، وتنظيم المصنع. 12

13 
مفهوووم وأهميووة تكنولوجيووا اإلنتوواج، أنووواع ااالت األوتوماتيكيووة، مصووانع المسووتقبل، األتمتووة فووي 

 الخدمات، القرار من خالل البدائل األتوماتيكية.
3 

14 
التخطويط وأسسوه عناصووره، مفهووم النظووام االنتواجي ومكوناتووه، مقدموة عون تخطوويط االنتواج، أهميووة 

 مراحل تطوير وتصميم المنتجات، تخطيط العمليات اإلنتاجية، جدولة االنتاج
3 

15 
مقدمووة عوون حلقووات السوويطرة النوعيووة، مفهوووم ومووا هووي حلقووات السوويطرة النوعيووة، المشووكالت التووي 

 حة في تطبيق حلقات النوعيةتجابه حلقات السيطرة النوعية، اإلمكانيات المتا
3 

 45 المجموع

 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

العمليووات  يعوورف: جميووع المفوواهيم المرتبطووة بووادارة

تحديووود  األخووورى، اإلنتاجيوووة ،  وعالقتهوووا بووواالدارات

استراتيجية العمليوات ومراحول صوياغتها والقورارات 

، التنبووووء بالطلوووب، تخطووويط الطاقوووة التوووي تتناولهوووا

االنتاجية، تكنولوجيا اإلنتاج، تخطيط اإلنتاج، حلقات 

 السيطرة النوعية، إدارة الجودة الشاملة.

 المناقشات،المحاضرات و
 التطبيقات العملية، -
 على اإلشراف المباشر -

 ،الطالب واجبات
 إلى المكتبة الرجوع -

 .االلكترونية

 والتعلم الذاتي  -

 موووول  ووووال  التقووووويم التكووووويني -
 اال تبوووووووووووووووارات التحريريوووووووووووووووة

اال تبووار   ووال  التقيوويم النئووا ي -
 النئووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا ي

 إموووووووا) الواجبوووووووات والبحوووووووو  -

 (بشووووووك   وووووور   مجموعووووووات  و
لتبوا    والمحاضرات المناقشات -

 األ كار
1.2 

يحوودد: جميووع المفوواهيم المرتبطووة بووادارة العمليووات  

تحديووود  األخووورى، اإلنتاجيوووة ،  وعالقتهوووا بووواالدارات

استراتيجية العمليوات ومراحول صوياغتها والقورارات 

، التنبووووء بالطلوووب، تخطووويط الطاقوووة التوووي تتناولهوووا

، حلقات االنتاجية، تكنولوجيا اإلنتاج، تخطيط اإلنتاج

 .السيطرة النوعية، إدارة الجودة الشاملة

…    

 المهارات 2.0

2.1 

يشوورح:  جميووع المفوواهيم المرتبطووة بووادارة العمليووات 

وعالقتهوووا بووواالدارات  األخووورى، اإلنتاجيوووة ، تحديووود 

استراتيجية العمليوات ومراحول صوياغتها والقورارات 

بالطلوووب، تخطووويط الطاقوووة  التوووي تتناولهوووا، التنبووووء

االنتاجية، تكنولوجيا اإلنتاج، تخطيط اإلنتاج، حلقات 

 السيطرة النوعية، إدارة الجودة الشاملة

تبادل والمناقشات و المحاضرات

 األفكار

 الطالب من اإلشراف المباشر ،

 والتمارين العمليوالتدريب 

 مكتبووووووووة الجامعووووووووة اسووووووووتخدام 

 واإلنترنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

 لدراسووووة الواجبووووات ذات الصوووولة 

المرتبطوووة إيجووواد حلوووول للمشووواكل و

فوي مجموعوات  إما) بإدارة العمليات

 (بشووووووووووووووووووووووووووكل فووووووووووووووووووووووووووردي أو

 للطالب الذاتي التعلم 

الشفوية  المناقشات واألسئلة

متابعة مدي تقدم نموذج لإعداد و

 .الطالب

 من خالل التكويني التقييم 

 اختبارات) االختبارات التحريرية

 (الفصل الدراسي عقد خاللت

 االختبووار  خووالل التقيوويم النهووائي

 النهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووائي

 فوووي  إموووا) الواجبوووات والبحووووث

 (بشكل فردي مجموعات أو

2.2 

يميوووز: جميوووع المفووواهيم المرتبطوووة بوووادارة العمليوووات 

وعالقتهوووا بووواالدارات  األخووورى، اإلنتاجيوووة ، تحديووود 

استراتيجية العمليوات ومراحول صوياغتها والقورارات 

ب، تخطووويط الطاقوووة التوووي تتناولهوووا، التنبووووء بالطلووو

االنتاجية، تكنولوجيا اإلنتاج، تخطيط اإلنتاج، حلقات 

 السيطرة النوعية، إدارة الجودة الشاملة

…    

 الكفاءات 3.0
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

3.1 
 بفاعليووة كتابيووا  وشووفهيا  فوويمووع االخوورين يتواصوول 

 عرض الواجبات.
المتابعة المباشرة ألداء 

عن طريق نظام الطالب 

 البالك بورد

النظرية والتعليم  المحاضرات

 اإللكتروني

 الواجبات والتكليفات

 

 الواجبات والتكليفات
3.2 

في مجوال  يستخدم شبكة المعلومات والتقنية الحديثة

 االدارة.

3.3 
فووي  يعموول بفاعليووة ضوومن فريووق ومجموعووات العموول

 االنشطة االكاديمية والطالبية.
 التكليفات ورش العمل والسمنارات

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقي  التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 20 السادس االختبار الفصلي االول 1

 20 الحادي عشر االختبار الفصلي الثاني 2

 10 مستمر اعمال السنة 3

 50 نهاية الفصل االختبار الفصلي النهائي 4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
يتم من  ساعة مكتبية 12+ساعات ارشاد أكاديمي  8مقدار الوق  الذي يتواجد خالله عضو هيئة التدريس الذي يدرس هذا المقرر هو 

 خاللها 

 اعداد ملف لكل طالب (1)

 الجامعةشرح كافة لوائح  (2)

 عقد االجتماعات مع الطالب بشكل دوري (3)

 مساعدة الطالب في الحذف واالضافة للمقررات (4)

 توعية الطالب حول ادارة الوق  ؛ وكيفية احتساب النقاط  (5)

 حل مشاكل الطالب المتعثرين

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

 للمقرر المرجع الرئيس
إدارة اإلنتيياو والعمليييات: د. خضييير كييا م  مييود، د. هايييل يعقييوع فيياخوري، الطبعيية األولييي، دار 

 هـ.1430 –م 2009الصفاء للنشر والتوزيع ، عمان، 

 المساندةالمراجع 
إدارة اإلنتيياو والعمليييات )مييدخل نممييي(، محمييود ا مييد فييياض، عيسييى يوسييف قييدادة، دار 

 م.2013ردن، الطبعة األولى، الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األ

 اإللكترونيةالمصادر 

   http://lib.nu.edu.sa/DigitalLibrary.aspxالمكتبة االلكترونية:

وهى تشمل العديد من مواقع  المالع ت الثيةيع   )  EcoLink قاعدة معلومات
 العرثي  واالالنثي  المتخصص  في علم االقتصاد (

   ىأخر

 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 طالب 40قاعة دراسية تتسع لـ ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

http://lib.nu.edu.sa/DigitalLibrary.aspx
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 متطلبات المقرر العناصر

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

 جهاز عرض البيانات مرفق معه جهاز كمبيوتر

 طابعة وسبورة  مع اقالم وماسحة سبورة. تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 االستبانة الطالب التدريسي لعضو هيئة التدريساألداء 

 نموذج تقييم المقرر لجنة الخطط والمناهج بالقسم تقييم محتويات المقرر

 االستبانة لجنة قياس األداء تقييم الورقة االختبارية

 االستبانة رئيس القسم تقييم أعضاء هيئة التدريس

   

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

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 ح. اعتماد التوصيف 

 مجلس القسم جهة االعتماد

 هـ     1441-3/3/3/1440مجلس القسم  رقم الجلسة

 هـ 17/2/1441 الـموافق االتماع قسم إدارة األعمال األول   ثتاريخ األرثعاء تاريخ الجلسة

 


