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 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 المملكة العربٌة السعودٌة
 

 

  

 نموذج توصٌف مقرر دراسً

 جامعة المجمعة  :المؤسسة

 رماح)طالب( –كلٌة العلوم والدراسات االنسانٌة : الكلٌة/القسم 

 أ(التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه :

 (271) دار  الدراسً: ادارة عملٌاتاسم ورمز المقرر  .1

 ثالث ساعات شاملة.عدد الساعات المعتمدة:  .2

 البرنامج أو البرامج الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً.  .3
ٌّن هذا بدالً من إعداد قائمة بهذه البرامج(  )فً حال وجود مقرر اختٌاري عام فً عدة برامج, ب

 (BBA)بكالورٌوس فً إدارة األعمال

 اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن المقرر الدراسً:  .4
 د/ عاطف محمد عبد الباري مبروك

 السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً:  .5
 المستوى الخامس

 المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(: .6
  ادارة أعمال. -

 المتطلبات اآلتٌة لهذا المقرر )إن وجدت(:  .7
 ٌوجد.ال 

 موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الرئٌس للمؤسسة التعلٌمٌة:  .8
 .109قاعة  –الدور الثانً  –مبنى الطالب 

 ب( األهداف:

 وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً المقرر: -1

ٌتناول هذا المقرر مفهوم إدارة اإلنتاج والعملٌات ودورها فً المنظمة وأنشطتها, ووظائف    
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مدٌر العملٌات األساسٌة, وبٌان مفاهٌم االنتاج واالنتاجٌة والكفاءة والفعالٌة. كما ٌتضمن 
فصٌل استراتٌجٌة العملٌات ونطاق التخطٌط االستراتٌجً )مستوٌات االستراتٌجٌة( كما ٌتناول بالت

األسبقٌات التنافسٌة والقرارات االستراتٌجٌة فً ادارة العملٌات، كما ٌتضمن اعتبارات التنبؤ 
بالطلب، وخطواته وأسالٌبه، وتخطٌط وتطوٌر المنتج الجدٌد، ودورة حٌاة المنتج، وتخطٌط 

له، وتصمٌم العملٌة االنتاجٌة، وعوامل المفاضلة الختٌار موقع المصنع واألسالٌب المستخدمة 
، وأنظمة االنتاج (MRP)والترتٌب الداخلً للمصنع وأنواعه، وتخطٌط االحتٌاجات من المواد 

 والرشٌق، وإدارة الجودة، والصٌانة. (JIT)فً الوقت المناسب

المقرر الدراسً. )مثل االستخدام المتزاٌد صف بإٌجاز أٌة خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  -2
اإلنترنت، والتغٌٌرات فً المحتوى كنتٌجة لألبحاث الجدٌدة فً مجال  لتقنٌة المعلومات أو مراجع

 الدراسة(. 

 استخدام أسالٌب ذات أثر اٌجابً علً الطلبة وذات فاعلٌة أكثر كالمناقشة والحوار. -

حث الطلبة علً استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالنترنت واالطالع المراجع ذات الصلة  -
 بموضوع البحث.  

)مالحظة: ٌنبغً إرفاق توصٌف عام فً االستمارة المستخدمة فً توصٌف المقرر الدراسً ج( 
 النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل (.  

 الموضوعات التً  ٌنبغً تناولها:-1

عدد  قائمة الموضوعات  
 األسابٌع

ساعات 
 التدرٌس 

وتوضٌح أهمٌة التعلٌم والفرق بٌن المرحلة التعلٌمٌة  مقدمة وتعارف
 الحالٌة وبٌن المراحل السابقة.

0.33 1 

 مفهوم إدارة اإلنتاج والعملٌات والمصطلحات ذات الصلة

مفهوم إدارة اإلنتاج والعملٌات ودورها فً المنظمة وأنشطتها,  -
 ووظائف مدٌر العملٌات األساسٌة 

 وعالقته بالمنظمة والبٌئة الخارجٌةالنظام االنتاجً وأجزاؤه  -

1.00  

1 

2 

استراتٌجٌة العملٌات ونطاق التخطٌط االستراتٌجً )مستوٌات 
 االستراتٌجٌة(

 مفهوم الرؤٌة والرسالة واالستراتٌجٌة  -
 نطاق التخطٌط االستراتٌجً )مستوٌات االستراتٌجٌة( -
استراتٌجٌة العملٌات واألسبقٌات التنافسٌة والقرارات  -

 االستراتٌجٌة فً ادارة العملٌات

33,1  

1 

2 

1 

 التنبؤ بالطلب

 اعتبارات التنبؤ بالطلب -
 األبعاد الزمنٌة للتنبؤ، ودورة حٌاة المنتج -
 العوامل المؤثرة فً الطلب -

33,1  

1 

2 
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 1 خطوات التنبؤ بالطلب وأسالٌبه -

 تخطٌط وتطوٌر المنتج الجدٌد

 مفهوم تخطٌط وتطوٌر المنتج الجدٌد -
 حٌاة المنتج، وتخطٌط وتصمٌم العملٌة االنتاجٌةدورة  -

1  

1 

2 

 موقع المصنع 

 مفهوم وأهمٌة موقع المصنع  -
 عوامل المفاضلة الختٌار موقع المصنع  -
 األسالٌب المستخدمة الختٌار موقع المصنع   -

2  

1 

2 

3 

 1 0.33 االختبار الشهري األول 

 الترتٌب الداخلً للمصنع 

 للمصنعمفهوم الترتٌب الداخلً  -
 أنواع الترتٌب الداخلً للمصنع  -

1  

1 

2 

 التخطٌط االجمالً لإلنتاج

 مفهوم التخطٌط االجمالً لإلنتاج -
 استراتٌجٌة التخطٌط االجمالً لإلنتاج -
 التكالٌف المقترنة بالتخطٌط االجمالً لإلنتاج -
 أسالٌب التخطٌط االجمالً لإلنتاج -

33,1  

1 

1 

1 

1 

 (MRP)تخطٌط االحتٌاجات من المواد 

 مفهوم تخطٌط االحتٌاجات من المواد -
 الطلب المستقل والطلب التابع -
 (MRP)أنواع أنظمة  -
 (MRP)مدخالت ومخرجات أنظمة  -
 (ERP)تخطٌط موارد الشركة -

33,1  

1 

1 

1 

1 

 والرشٌق (JIT)أنظمة االنتاج فً الوقت المناسب

 والرشٌق (JIT)مفهوم وفلسفة أنظمة االنتاج فً الوقت المناسب -
 والرشٌق (JIT)ألنظمة االنتاج فً الوقت المناسبالعناصر األساسٌة  -
 أنواع الفاقد والهدر -

1  

1 

1 

1 
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 1 1 اختبار شهري ثانً

 إدارة الجودة

 التطور التارٌخً للجودة -
 تعرٌف الجودة، وأبعادها وتكلفتها -
 المواصفات الدولٌة للجودة -
 ادارة الجودة الشاملة -
 إلدارة الجودة الشاملةاألدوات األساسٌة السبع  -

33,1  

 الصٌانة

 األهمٌة االستراتٌجٌة للصٌانة -
 مزاٌا الصٌانة الوقائٌة -
 أنشطة الصٌانة الوقائٌة  -
المفاضلة بٌن الصٌانة الوقائٌة والصٌانة العالجٌة، والصٌانة االنتاجٌة  -

 الشاملة

33,1  

1 

1 

1 

1 

 1 33,0 مراجعة  -

  

 

 

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  -2

 أخرى: نظري/عملً المختبر مادة  الدرس: المحاضرة:

األولى والثانٌة والثالثة )األسبوع 
 األول وجزء من الثانً(

وتوضٌح  مقدمة وتعارف .1
أهمٌة التعلٌم والفرق بٌن 
المرحلة التعلٌمٌة الحالٌة 

 وبٌن المراحل السابقة.
مفهوم إدارة اإلنتاج  .2

والعملٌات ودورها فً 
المنظمة وأنشطتها, 

ووظائف مدٌر العملٌات 
 األساسٌة 

النظام االنتاجً وأجزاؤه  .3
وعالقته بالمنظمة والبٌئة 

 الخارجٌة

 

 

- 

 

 

 

 نظري.

 

 

 ال ٌوجد.



5 

 

الرابعة والخامسة والسادسة 
)جزء من األسبوع الثانً 

 واألسبوع الثالث(

استراتٌجٌة العملٌات ونطاق 
التخطٌط االستراتٌجً 

 )مستوٌات االستراتٌجٌة(

مفهوم الرؤٌة والرسالة  .1
 واالستراتٌجٌة 

نطاق التخطٌط  .2
االستراتٌجً )مستوٌات 

 االستراتٌجٌة(
استراتٌجٌة العملٌات  .3

التنافسٌة واألسبقٌات 
والقرارات االستراتٌجٌة 

 فً ادارة العملٌات

 

 

- 

 

 

 نظري.

 

 

 ال ٌوجد.

السابعة والثامنة )األسبوع 
 الرابع(

 التنبؤ بالطلب

 اعتبارات التنبؤ بالطلب -
األبعاد الزمنٌة للتنبؤ،  -

 ودورة حٌاة المنتج
 العوامل المؤثرة فً الطلب -
خطوات التنبؤ بالطلب  -

 وأسالٌبه

 

 

- 

 

 

 نظري.

 

 

 ال ٌوجد.

التاسعة والعاشرة )األسبوع 
 الخامس(

 تخطٌط وتطوٌر المنتج الجدٌد

مفهوم تخطٌط وتطوٌر  -
 المنتج الجدٌد

دورة حٌاة المنتج، وتخطٌط  -
 وتصمٌم العملٌة االنتاجٌة

 

- 

 

 نظري.

 

 ال ٌوجد.

الحادٌة عشر والثانٌة عشر 
والثالثة عشر والرابعة عشر 
 )األسبوع السادس والسابع(

 موقع المصنع 

مفهوم وأهمٌة موقع  -
 المصنع 

عوامل المفاضلة الختٌار  -
 موقع المصنع 

األسالٌب المستخدمة  -
 الختٌار موقع المصنع  

مراجعة علً المسائل  -
 الكمٌة

 

 

 

- 

 

 

 

 نظري.

 

 

 

 ال ٌوجد.

الخامسة عشر )جزء من 
 األسبوع الثامن(

 - االختبار الشهري األول 
 

 نظري.

 

 ال ٌوجد.
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السادسة عشر والسابعة عشر 
)جزء من األسبوع الثامن وجزء 

 من األسبوع التاسع( 

 الترتٌب الداخلً للمصنع 

مفهوم الترتٌب الداخلً  -
 للمصنع

أنواع الترتٌب الداخلً  -
 للمصنع 

   

الثامنة عشر والتاسعة عشر 
والعشرٌن )جزء من األسبوع 

 التاسع واألسبوع العاشر(

 لإلنتاجالتخطٌط االجمالً 

مفهوم التخطٌط االجمالً  -
 لإلنتاج

استراتٌجٌة التخطٌط  -
 االجمالً لإلنتاج

التكالٌف المقترنة بالتخطٌط  -
 االجمالً لإلنتاج

أسالٌب التخطٌط االجمالً  -
 لإلنتاج

 

 

 

 نظري.

 

الحادٌة والعشرٌن والثانٌة 
والعشرٌن )األسبوع الحادي 

 عشر(

تخطٌط االحتٌاجات من المواد 
(MRP) 

تخطٌط االحتٌاجات  مفهوم -
 من المواد

الطلب المستقل والطلب  -
 التابع

 (MRP)أنواع أنظمة  -
مدخالت ومخرجات أنظمة  -

(MRP) 
تخطٌط موارد  -

 (ERP)الشركة

 

 

 

 نظري.

 

الثالثة والعشرٌن والرابعة 
والعشرٌن )األسبوع الثانً 

 عشر(

أنظمة االنتاج فً الوقت 
 والرشٌق (JIT)المناسب

مفهوم وفلسفة أنظمة  -
االنتاج فً الوقت 

 والرشٌق (JIT)المناسب
ألنظمة العناصر األساسٌة  -

االنتاج فً الوقت 
 والرشٌق (JIT)المناسب

 أنواع الفاقد والهدر -

 

 

 

 نظري.

 

الخامسة والعشرٌن )جزء من 
 األسبوع الثالث عشر(

 اختبار شهري ثانً
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السادسة والعشرٌن والسابعة 
والعشرٌن والثامنة والعشرٌن 

من األسبوع الثالث عشر  )جزء 
 والرابع عشر(

 إدارة الجودة

 التطور التارٌخً للجودة -
تعرٌف الجودة، وأبعادها  -

 وتكلفتها
 المواصفات الدولٌة للجودة -
 ادارة الجودة الشاملة -
األدوات األساسٌة السبع  -

 إلدارة الجودة الشاملة

 

 

 

 نظري.

 

التاسعة والعشرٌن والثالثون 
 )األسبوع الخامس عشر(

 الصٌانة

األهمٌة االستراتٌجٌة  -
 للصٌانة

 مزاٌا الصٌانة الوقائٌة -
 أنشطة الصٌانة الوقائٌة  -
المفاضلة بٌن الصٌانة  -

 الوقائٌة والصٌانة العالجٌة
 الصٌانة االنتاجٌة الشاملة -

 

 

 

 نظري.

 

 

 ساعات دراسة خاصة إضافٌة/ساعات التعلم المتوقع أن ٌستوفٌها الطالب أسبوعٌاً. )ٌنبغً أن -3
 ٌمثل هذا المتوسط لكل فصل دراسً ولٌس المطلوب لكل أسبوع(: خمس وأربعون ساعة.

 

 تطوٌر نتائج التعلم فً  مختلف مجاالت التعلم   -4

ٌّن لكل من مجاالت التعلم المبٌنة أدناه ما ٌلً:   ب

 موجز سرٌع للمعارف أو المهارات التً ٌسعى المقرر الدراسً إلى تنمٌتها . 

 ٌجٌات التدرٌس المستخدمة فً  المقرر الدراسً بغٌة تطوٌر تلك المعارف أو توصٌف السترات
 المهارات. 

 ًالطرق المتبعة لتقوٌم الطالب فً المقرر الدراسً لتقٌٌم نتائج التعلم فً هذا المجال الدراس 

                                                                                                                                                                                                                                                المعارف:                                                                                                                      . أ

 توصٌف للمعارف المراد اكتسابها: -1
 العملٌات بصفة خاصة وإدارةبصفة عامة  اإلدارةتزوٌد الطالب بالمفاهٌم األساسٌة فً  .1

 .اإلدارٌةبعض المشكالت  حل دراسة األسالٌب الكمٌة وتطوٌعها فً .2

 استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المعارف: -2
 .المحاضرة عن طرٌق شرح وتحلٌل عناصر الموضوعات 

  اإلدارٌةربط المنهجٌة النظرٌة بأمثلة وحاالت تطبٌقٌة فً مجال العلوم. 

 .) الحوار والمناقشة ) مجموعات نقاش صغٌرة 

 .اختبارات شهرٌة 

 طرق تقوٌم المعارف المكتسبة:-3
 .اختبارات شهرٌة ونهائٌة، أسئلة موضوعٌة وتحرٌرٌة وشفهٌة 
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 .المشاركة والتفاعل من خالل الحوار والنقاش 

 .الواجبات المنزلٌة 

 المهارات اإلدراكٌة:  . ب

 توصٌف للمهارات اإلدراكٌة المراد تنمٌتها: -1
  للوصول إلى استنتاجات سلٌمة منطقٌة مهارات القدرة على مناقشة و تحلٌل المعلومات

 وعلمٌة.

  مهارات القدرة على استخدام وسائل التقنٌة الحدٌثة من خالل البحث فً شبكة االنترنت
 والحاسب اآللً للتنقٌب عن واستخراج المعلومات.

  ًمهارات القدرة على كتابة بحث مصغر بإتباع خطوات البحث العلمً السلٌم مع األخذ ف
 خدام وسائل تقنٌة المعلومات وشبكة االنترنت. االعتبار است

 .مهارة التعامل مع مختلف الحاالت العملٌة دات الصلة بموضوع الدراسة 

 .تطوٌر القدرة على إبداء اآلراء النقدٌة والموضوعٌة وحتى الشخصٌة 

  ربط المعلومات النظرٌة التً تحصل علٌها الطالب داخل الفصل بالجانب العملً فً محٌطه
 تمعً.المج

 .دعم القدرات لدى الطالب فً المشاركة والتفاعل من خالل الحوار والنقاش الجاد 

 .حث الطالب على قراءة المراجع المطلوبة قبل الدخول إلى المحاضرة 

 استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات: -2
 كٌز على الظواهر المشاركة والتفاعل من خالل إعطاء أمثلة عملٌة من الواقع والتر

 االجتماعٌة واالقتصادٌة واإلدارٌة.

  محاولة تقرٌب الواقع اإلداري بالواقع االجتماعً المألوف لدى الطالب وذلك لتقرٌب المفهوم
 عند الطالب. اإلدراكوتوسٌع مجال 

  استخدام وسائل تقنٌة المعلومات واالتصال االلكترونً والدخول على المواقع االلكترونٌة
 الصلة.ذات 

 طرق تقوٌم المهارات اإلدراكٌة لدى الطالب: -3
 .األسئلة الشفهٌة واإلجابة على الحاالت الدراسٌة العملٌة و كذلك االختبارات 

 المتابعة والمالحظة العامة .

 ًالحوار والمناقشة والمشاركة على المستوى الفردي والجماع. 

 ج.  مهارات التعامل مع اآلخرٌن و تحمل المسؤولٌة: 

 وصف لمهارات العالقات الشخصٌة والقدرة على تحمل المسؤولٌة المطلوب تطوٌرها: -1
 .القدرة على العمل ضمن فرٌق عمل 

 .القدرة علً التحلٌل و االستنتاج 

 .القدرة على التعامل مع المشكالت اإلدارٌة فً مجال ادارة العملٌات 

  مبدأ التعلم الذاتً من خالل البحث عن معلومات جدٌدة لتنمٌة الجانب المعرفًترسٌخ. 

 

 استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات:-2
  .إشراك الطالب فً مناقشات جماعٌة 

 .إعطاء الفرصة للطالب لعرض مواضٌع للمناقشة 
 تحمل المسؤولٌة لدى الطالب:طرق تقوٌم مهارات التعامل مع اآلخرٌن والقدرة على -3

 . التقٌٌم العلمً إلجابات األسئلة الشفهٌة واالختبارات الشهرٌة والنهائٌة 

 .تقٌٌم مناقشة الحاالت العملٌة االدارٌة 

 . التقٌٌم من خالل المتابعة والمالحظة العامة 

 . ًتقٌٌم الحوار والمناقشة والمشاركة على المستوى الفردي والجماع 

 ث المصغرة لقٌاس القدرة على إتباع خطوات البحث العلمً السلٌم وكٌفٌة تقٌٌم األبحا
 استخدام وسائل تقنٌة المعلومات وشبكة االنترنت.

 د. مهارات التواصل، وتقنٌة المعلومات، والمهارات العددٌة:  
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 توصٌف للمهارات المراد تنمٌتها فً هذا المجال:-1
  الدورٌات والمجالت العلمٌة الرٌاضٌة ذات صلة استخدام شبكة اإلنترنت لالستفادة من

 بالمادة الدراسٌة.

  القدرة على استخدام برامج وأدوات معالجة وإدارة البٌانات أو المعلومات أو الرسائل
 االلكترونٌة. 

 . تطوٌر العمل الجماعً من خالل فرق عمل صغٌرة 

 استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات:-2
 ٌف الطالب بعمل بحوث إدارٌة عن موضوعات ٌم تناولها فً المقرر. تكل 

 .تكلٌف الطالب بتقدٌم مجاالت ٌتم تطبٌق علٌها األسالٌب االحصائٌة دات الصلة بالمقرر 

 طرق تقوٌم المهارات العددٌة ومهارات التواصل لدى الطالب:-3
  المناقشة المستمرة 

 والبروجكتر وغٌرها( أثناء  –كمبٌوتر المحمول استخدام وسائل تقدٌم المعلومات )جهاز ال
 تقدٌم العروض للمشارٌع البحثٌة.

 هـ. المهارات الحركٌة النفسٌة )إن وجدت(:

 توصٌف للمهارات الحركٌة النفسٌة المراد تنمٌتها ومستوى األداء المطلوب:-1
 ال ٌوجد.

 استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات:-2
 ٌوجد.ال 

 طرق تقوٌم المهارات الحركٌة النفسٌة لدى الطالب:-3
 ال ٌوجد.

 

 . جدول مهام تقوٌم الطالب خالل الفصل الدراسً:5

مهمة التقوٌم )كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعً،  التقوٌم
 اختبار نهائً...الخ(

األسبوع 
 المحدد له

نسبته من 
التقوٌم 
 النهائً

 %15 الثامن أولاختبار فصلً )شهري(  1

 %20 الثالث عشر اختبار فصلً )شهري( ثانً 2

 %15 طٌلة الفصل حضور ومشاركة 3

 %10 طٌلة الفصل أنشطة عملٌة وواجبات وأخالقٌات  4

 %40 آخر الفصل  امتحان نهائً 5

 د. الدعم الطالبً:

تدابٌر تقدٌم أعضاء هٌئة التدرٌس لالستشارات واإلرشاد األكادٌمً للطالب )أذكر قدر الوقت -1

 الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خالله أعضاء هٌئة التدرٌس لهذا الغرض فً كل أسبوع(.  

كما هو موضح فً سٌتم دعم الطالب خالل فترات الساعات المكتبٌة المتاحة لألستاذ خالل الفصل الدراسً الحالً بإذن هللا 

 الجدول التالً:
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 3-2 2-1 1 – 12 12 -11 11 – 10 10 - 9 9 -8 الٌوم

 (241ادارة تسوٌق )دار  ساعات مكتبٌة (271ادارة عملٌات )دار  األحد

        األثنٌن

      الثالثاء

 ساعات مكتبٌة مهارات ادارٌة األربعاء

  (271ادارة عملٌات )دار  ساعات مكتبٌة  الخمٌس

 

 

 

 

 هـ . مصادر التعلم:

 الكتب المقررة المطلوبة:-1

 م، الذاكرة للنشر والتوزٌع.2012والعملٌات" للمؤلفٌن: د عبد الكرٌم محسن، أ د صباح مجٌد النجار، الطبعـة الرابعة،  اإلنتاج"إدارة 

 المراجع الرئٌسة:-2
 العملٌات منهج كمً تحلٌلً، أ د محمد العزاوي، الطبعة العربٌة، الٌازوري وإدارة اإلنتاج .1
مبادئ إدارة العملٌات )مدخل اتخاذ القرارات(، أ د بهٌرة محمود الموجً ود السٌد عبد الفتاح  .2

   2003البالط، 

 المحاضرات المعدة على شرائح للعرض داخل الفصل. .3

 ت العلمٌة، التقارٌر،...الخ( )أرفق قائمة بها( الكتب و المراجع التً ٌوصى بها )المجال-3

 ال ٌوجد.

 والمكتبة الرقمٌة السعودٌة.www.edarah.orgالمراجع اإللكترونٌة، مواقع اإلنترنت...الخ: -4

 

المدمجة، والمعاٌٌر /اللوائح مواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللً/األسطوانات -5
 التنظٌمٌة الفنٌة:

 

 

 و . المرافق الالزمة:

http://www.edarah.org/
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ٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  بما فً ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات )أي: عدد المقاعد داخل  ب
 الفصول الدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة...إلخ(.  

 المحاضرات، المختبرات،...الخ(:المبانً )قاعات -1
مجهزة بالمكٌفات الضرورٌة لتلطٌف جو Smart Board and Data Showطالب مزودة بـِ  35قاعة محاضرات تتسع لـِ 

 القاعة.

 مصادر الحاسب اآللً:-2
 بروجٌكتر وجهاز حاسب آلً محمول لعرض الشرائح على الطالب.

 تجهٌزات مخبرٌة خاصة, أذكرها، أو أرفق قائمة بها(:مصادر أخرى )حددها...مثل: الحاجة إلى -3

 ال ٌوجد.

 

 

 

 ز.  تقٌٌم المقرر الدراسً وعملٌات تطوٌره 

 استراتٌجٌات الحصول على التغذٌة الراجعة من الطالب بخصوص فعالٌة التدرٌس :-1

  الموقع االلكترونً.استبٌانات للطالب لمعرفة آرائهم حول المقرر ومدى فاعلٌة أسلوب التدرٌس عن طرٌق 

 استراتٌجٌات أخرى لتقٌٌم عملٌة التدرٌس من قبل المدرس أو القسم :-2

 .المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة والجداول بالقسم وكذلك تدوٌر المقررات 
 عملٌات تطوٌر التدرٌس :-3

  تشجٌع  -تشجٌع عملٌات التعلم الذاتً  -الدراسٌة بالقسم تحدٌث مصادر التعلم بناء على توصٌات لجنة الخطط والجداول
 تشجٌع الطالب على المناقشات الجماعٌة. -تشجٌع الطالب على التقدٌم واإللقاء  -القراءات الخارجٌة 

عملٌات التحقق من معاٌٌر اإلنجاز لدى الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة -4

والتبادل بصورة دورًٌة لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس مدرسٌن  مستقلٌن، 

 من مؤسسة أخرى(:

 .المراجعة والتصحٌح الجماعً بالقسم 

 صف إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:-5

  والجداول الدراسٌة بالقسم لضمان مواكبته للتطورات الحدٌثة فً ٌتم مراجعة المقرر بشكل دوري من قبل لجنة الخطط
 التخصص .

 

  


