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  تنااجمهاصفات مقخر: تخطيط ومخاقبة ال 
  

I.  :معمهمات عامة عن السقخر 
 تنااجتخطيط ومخاقبة ال  :اسم السقخر  .1

  رمد السقخر ورقسه:  .2

 الداعات السعاسجة:  .3
 الجسالي تجريب عسمي سسشار محاضخة

3    3 
 الثاتنيالجراسي الفرل  :الثالثالسداهى  السداهى والفرل الجراسي:  .4
 والعسيات تنااجال إدارة  :(الساطمبات الدابقة لجراسة السقخر)إن وججت  .5
 ال يهجج (:الساطمبات السراحبة )إن وججت  .6
 أعسالإدارة بكالهريهس  جرس له السقخر:يالبختنامج الحي   .7
 العخبية تجريذ السقخر:لغة   .8
 عام + مهازي  –تنظام فرمي  تنظام الجراسة:  .9
 محاضخات –مشاظم   -أسمهب الجراسة في البختنامج :   .11
 إدارة األعسالجامعة صشعاء قدم االقاراد كمية الاجارة و  مكان تجريذ السقخر :  .11
 أ.د. عبجهللا عبجهللا الدشفي      معج)ي( مهاصفات السقخر:  .12
    اعاساد مهاصفات السقخر:تاريخ   .13

 
 ثاتنيا: وصف السقخر:

 إدارة اوعسو موالعسميو ت السقوخر  ول ال روو اووم وهوػ هات أهسيوج  ول ر و م  تنمو جاإلإدارة هحا السقخر هوػ اتوماس م رقوخر  
 تنمو جعمو  اإلل  ل أداء السشطس ت وتن  حه  ويمع فيه تش وم عجة رػاضيع تمعمق بػضي مل المخصيط والخق بج أت تويمعب دور 

ويمصموب توجريذ  ج،يج والخجريج عم  القي م بػض ئ هو  بف و ءة و  عميوتنم  والعسمي ت واتنذصمه  السخمم ج بس  يد عج السشطس ت اإل
 ج والمس ريغ العسميج وغيخه . رثمهحا السقخر ر سػعج رغ اتمخاتي ي ت المجريذ والمعمع رثو السح ضخات والسش قذ ت وحمػم او

 

 مخخجات الاعمم:ثالثا: 
 ن:أالسقخر بشجاح ان يكهن قادرا عمى ياهقع من الطالب عشج اكسال 

 a1والعسمي ت. تنم جتخصيط ورق بج اإل أتنذصجاوشخ والس  هيع السمعمقج ب يعخف 



 

 

 

                                                                                             

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوير األكاديمي  عميد الكلية          الجودة نائب العميد لشئون        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

a2 والعسمي ت تنم ج دئ ورختادات تخصيط ورق بج اإلرب يحكخ. 
a3  به  وتصبيق ته   جوالعسمي ت والسمغيخات السمعمق تنم جتنطع تخصيط ورق بج اإليعجد 
b1  السشطس ت.  إحجىوالعسمي ت  ل  تنم جالقجرة عم  القي م بمخصيط ورق بج اإليسممظ 
b2 والعسمي ت وان يفػن ق درًا عم  حمه      تنم جيحمو الص لب السذفالت السمعمقج تخصيط ورق بج اإل 
b3 السشطس ت.    إدارة والعسمي ت وتحديغ وتصػيخ  تنم جورق بج اإلقجم الحمػم السالئسج لسذفالت تخصيط ي 
 b4والعسمي ت  ل السشطسج.   تنم جورشه يج تخصيط ورق بج اإل أتذصبق ي 
 c1 والعسمي ت    تنم جبيغ رشه يج تخصيط ورق بج اإليخبط 
c2  السه رات. إحجىوالعسمي ت  ل  تنم جتخصيط ورق بج اإلحػم  بحثً  تصبيق ً يعج 
c3 والعسمي ت     تنم جلمخصيط ورق بج اإلق رشهج المحديغ والمصػيخ بصي 
d1 والعسمي ت. تنم جاإلإدارة عم   اآلخخيغ يجرب 
d2  خيق. ضسغال س عل العسو يس رس     
 

I. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم المقرر مخرجات تعلم البرنامج

  

 A والفهم:: المعرفة 

A1 
يظهر المعرفة بالمبادئ والمفاهيم والنظريات العلمية 

 أساليبوما يتصل بها من دار  المستخدمة في اإل
  وأدوات.

a1تخصيط  أتنذصجاوشخ والس  هيع السمعمقج ب يعخف
 والعسمي ت. تنم جورق بج اإل

A2 
خصائص المنظمات وبيئتها الداخلية  يوضح

تها وعالقة إدار أساليبوالخارجية، وسياسات و
  .خر  اآلالمنظمة بالمنظمات 

a2 تنم ج دئ ورختادات تخصيط ورق بج اإلرب يحكخ 
 .والعسمي ت

A3 

التنبؤ والتحليل  أساليبالكمية و ساليبيشرح األ
الرياضي وتطبيقاتها المختلفة واستخدامها في 

دار  التخطيط االستراتيجي للمنظمة وفي وظائف اإل
  المختلفة.

a3  والعسمي ت  تنم جتنطع تخصيط ورق بج اإليعجد
 به  وتصبيق ته   جوالسمغيخات السمعمق

 B:المهارات الذهنية : 

B1 
ية ويدرك دارواألدوات اإل ساليبيقيم مختلف األ
  التي يقوم بإنجازها. نشطةاأل إطاراستخدامها في 

b1  تنم جالقجرة عم  القي م بمخصيط ورق بج اإليسممظ 
 السشطس ت.  إحجىوالعسمي ت  ل 

B2 

يحلل العوامل البيئية والمتغيرات المحلية واإلقليمية 
 األعمالوالعالمية المؤثر  على أداء منظمات 

ية والمحاسبية دارمستخدما المعارف والمفاهيم اإل
  ة المختلفة.حصائيواالقتصادية واإل

b2  يحمو الص لب السذفالت السمعمقج تخصيط ورق بج
 والعسمي ت وان يفػن ق درًا عم  حمه      تنم جاإل

B3 
 إلىوالوصول  األعماليشخص مشكالت منظمات 

 األعمالحلول مناسبة لها والمواءمة بين نظريات 
  والمجاالت التطبيقية لها.

b3 قجم الحمػم السالئسج لسذفالت تخصيط ورق بج ي
 السشطس ت.    إدارة والعسمي ت وتحديغ وتصػيخ  تنم جاإل
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B4 
 ً ية المختلفة يما دارية لألعمال اإلإداريبتكر خططا

  المنظمة. أهدافيحقق 
 b4تنم جورشه يج تخصيط ورق بج اإل أتذصبق ي 

 والعسمي ت  ل السشطسج.  
 C:المهارات المهنية والعملية : 

C1 
ويستخدمها في  ةيالمهارات المهنية األساسيوظف 

ية تساعد المؤسسة على إدارتصميم نظم وأدوات 
 في مجال أعمالها. استراتيجية تحقيق ميز  

c1 والعسمي ت    تنم جبيغ رشه يج تخصيط ورق بج اإليخبط 

C2 
المحلية واإلقليمية ويدير  األعماليعمل في بيئة 

التي تسند له بكفاء  وفاعلية باستخدام  األعمال
 .المالئمة إدار  األعمالتقنيات 

c2  تنم جتخصيط ورق بج اإلحػم  تصبيق ً بحثً  يعج 
 السه رات. إحجىوالعسمي ت  ل 

C3 
ة وتقنيات حصائيالكمية واإل ساليبيستخدم األ

  تخا ال عملهالمعلومات ويوظفها في مجاالت 
 ية.إدارقرارات 

c3 ق رشهج المحديغ والمصػيخ لمخصيط ورق بج بصي
 والعسمي ت     تنم جاإل

 D واالنتقالية:: المهارات العامة 

D1 
يتخ  القرارات لمواجهة الحاالت المختلفة التي 

 المنظمات.إدار  تواجهها 
d1 والعسمي ت. تنم جاإلإدارة عم   اآلخخيغ يجرب 

D2 
في المناقشات الجماعية بناء  يشارك بطريقة 

 المنظمة. أنشطةالمتعلقة ب
d2  خيق. ضسغال س عل العسو يس رس     

 
 

 مخخجات الاعمم باساخاتيجيات الاجريذ والاقهيمرابعا: مهاءمة 
  الاجريذ والاقهيم: اساخاتيجية أوال: مهاءمة مخخجات تعمم السقخر )السعارف والفهم( ب

 الاقهيم اساخاتيجية  الاجريذ اساخاتيجية   مخخجات السقخر / السعخفة والفهم
 a1اوشخ والس  هيع السمعمقج  يعخف

 تنم جتخصيط ورق بج اإل أتنذصجب
 والعسمي ت.

اساخجام وسائل الاقشية الحجيثة 
 في عخض السحاضخة 

  

 ، الهاجبات  االخابارات الاحخيخية
 ة العسمية مثمحل الاسارين واأل

a2 دئ ورختادات تخصيط رب يحكخ 
 .والعسمي ت تنم جورق بج اإل

 مداهى الافاعل وججية الشقاش   ةأمثمتشاول حاالت عسمية وحل 
 ة العسمية مثمواألحل الاسارين 

a3  تنم جتنطع تخصيط ورق بج اإليعجد 
به   جوالعسمي ت والسمغيخات السمعمق

 وتصبيق ته  

تكميف الطالب بأبحاث خفيفة. 
  عسميةوتسارين 

 ة العسمية مثمالبحهث والهاجبات   واأل

 
 الاجريذ والاقهيم:                                                      اساخاتيجية خامدا: مهاءمة مخخجات تعمم السقخر )السهارات الحهشية( ب

 الاقهيم اساخاتيجية    الاجريذ اساخاتيجية  مخخجات السقخر/ السهارات الحهشية 
وا ب ت  س عيج و خديج السش قذج تاميف الص لب ببحػث   
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b1  القجرة عم  القي م بمخصيط ورق بج يسممظ
 السشطس ت.  إحجىوالعسمي ت  ل  تنم جاإل
b2  السمعمقج تخصيط يحمو الص لب السذفالت

والعسمي ت وان يفػن ق درًا عم   تنم جورق بج اإل
 حمه     

b3 قجم الحمػم السالئسج لسذفالت تخصيط ي
والعسمي ت وتحديغ وتصػيخ  تنم جورق بج اإل

 السشطس ت.    إدارة 
 b4ورشه يج تخصيط ورق بج  أتذصبق ي
 والعسمي ت  ل السشطسج.   تنم جاإل

 س عيج المشسيج بخوح ال خيق 
 الػاحج 

تاميف بػا ب ت تحميميه 
  ش هيجو 

اتمخجام أتمػب ر سػع ت 
 الص لبالمخكيد رغ 

 
 رح ضخات ودراتج ح الت   

 الذ هيج وحو المس ريغ
خمب رات المل تمزسغ أتلمج اال -

 . لحمه 
 .والذ ػيج االخمب رات المحميميج -

 
 الاجريذ والاقهيم: اساخاتيجية سادسا: مهاءمة مخخجات تعمم السقخر )السهارات السهشية والعسمية( ب

 الاقهيم اساخاتيجية  الاجريذ اساخاتيجية  مخخجات السقخر 
 c1 تنم جبيغ رشه يج تخصيط ورق بج اإليخبط 

 والعسمي ت   
c2  تخصيط ورق بج حػم  بحثً  تصبيق ً يعج

 السه رات. إحجىوالعسمي ت  ل  تنم جاإل
c3 ق رشهج المحديغ والمصػيخ لمخصيط بصي

 والعسمي ت     تنم جورق بج اإل

وا ب ت حس تيج وتحجيج 
 اته ر ت كو  خد 

لب رغ تصبيق تسفيغ الص 
 ال ػدة  ل السشطس ت 

   عسميجتقجيع بحػث 
 تا ليف  خديج وتنق ش ت 

تقػيع الػا ب ت ال س عيج عم  
 ر  أتهع به كو  خد  أت س

. ج وال س عيجالػا ب ت ال خدي
 وحو تس ريغ عسميج 

 .تحميو السذفمج وعخوض
 

                                                            الاجريذ والاقهيم: اساخاتيجية سابعا: مهاءمة مخخجات تعمم السقخر )السهارات العامة( ب 
  الاجريذ اساخاتيجية  السهشية والعسميةمخخجات السقخر/ السهارات 

d1 تنم جاإلإدارة عم   اآلخخيغ يجرب 
 والعسمي ت.

d2  خيق. ضسغال س عل العسو يس رس     

تػ يه الصالب لمبحث عغ 
 تنم جالمخصيط لإل جكيفي

 والعسمي ت 
الخق بج  تػ يه الص لب عغ كيفيج

 والعسمي ت  تنم جعم  اإل
ح ضخات وتا ليف  ل ر

 والعسمي ت   تنم جرػضػع اإل

 + حو تس ريغ  وا ب ت وتامي  ت
 
 

 وتامي  ت + حو تس ريغ  وا ب ت
 

  ب ت ادرات ت ح الت وو 
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ثامشا: مهضهعات السقخر الخئيدة والفخعية )الشظخية والعسمية( وربطها بسخخجات الاعمم السقرهدة لمسقخر مع تحجيج 
 الداعات السعاسجة لها.  

 السقخروحجات /مهاضيع محاهى 
 الجاتنب الشظخي والعسمي                                                          أوال:

وحجات/ مهضهعات  الخقم
 السقخر

عجد  السهاضيع الافريمية
 األسابيع

الداعات 
 الفعمية

رمهز مخخجات 
 تعمم السقخر

 تنم جشبيعج تخصيط اإل 1
 والعسمي ت

 .والعسمي ت تنم جر هػم تخصيط اإل -1
العالقج بيغ تقجيخ ح ع الصمب عم  الدمع  -2

 . والعسمي ت تنم جلخجر ت وتخصيط اإلوا
 . والعسمي ت تنم جأهسيج تخصيط اإل -3
 . والعسمي ت تنم جتخصيط اإل أتنػاع -4
 تنم ج ل تخصيط اإلالالزرج البي تن ت والسعمػر ت  -5

 . والعسمي ت
 .والعسمي ت تنم جخر ئز خصج اإل -6

2 6 a1 b1  

تنط م تخصيط رجخالت  2
 والعسمي ت  تنم جاإل

يج تنم  والسدممدر ت اإل االحمي   ت رغ السػاد -1
 .والخجريج

والسدممدر ت  تخصيط االحمي   ت رغ السػاد -2
 .يج والخجريجتنم  اإل

يج والخجريج تنم  ت اإلالسػاد والسدممدر  أتنػاع -3
 . ورػاص  ته 

والسدممدر ت  شخق تقجيخ االحمي   ت رغ السػاد -4
 . يج والخجريجتنم  اإل

 . يخ االحمي   ت رغ الص قج السحخكجتقج -5
 تنم جاإلإدارة السػاد و إدارة المشديق بيغ  -6

 .والعسمي ت
 . ط االحمي   ت رغ اآلالت والسعجاتتخصي -7
 .  حمي   ت رغ السػارد البذخيجتخصيط اال -8

2 61 
a1 b1 b2 b4 

c1 d1 

3 
 أت ليببعس شخق و 
 تنم جتخصيط اإل
  والعسمي ت 

 الصخيقج البي تنيج  -1
 شخيقج الشقو  -2
 .  شت خخائط -3

1 3 b1 b4 c1 c3 
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  PERTشخيقج ) بيخت (  -4

4 

 تنم جتخصيط اإل
والعسمي ت  ل ضو 

والعسمي ت  تنم جتنط م اإل
 السدمسخ 

والعسمي ت السدمسخ واهع  تنم جر هػم تنط م اإل -1
 . خر ئره

 .السدمسخ تنم جخصػط اإل -2
 . لتنم  رػازتنج الخط اإل -3
 .لتنم  شخق رػازتنج الخط اإل -4

1 3 
a1 a2 b1 c1 

d1 

5 

 تنم جتخصيط اإل
والعسمي ت  ل ضو 

والعسمي ت  تنم جتنط م اإل
 السمقصع 

والعسمي ت السمقصع واهع  تنم جر هػم تنط م اإل  -1
 . هخر ئر

 . ح ع االقمر دي لمج عج السشم جال -2
الح ع االقمر دي لمج عج احمد ب شخق  -3

 . السشم ج

1 3  a3 b1 b4 
c1 

6 
ال جولج والمحسيو 

 والمم بع 

 . والعسمي ت تنم ج جولج اإل -1
 . تحسيو اآلالت والسعجات -2
 .تم بع أوارخ العسو -3

2 6 a3 b3 

7 
شبيعج الخق بج عم  

 والعسمي ت .  تنم جاإل

 . والعسمي ت تنم جم الخق بج عم  اإلر هػ  -1
 . خر ئز تنط م الخق بج ال ع م -2
 .والعسمي ت تنم جج الخق بج عم  اإلأهسي -3
 .والعسمي ت تنم جج الخق بج عم  اإلخصػات عسمي -4
 . والعسمي ت تنم جالخق بج عم  اإل أتنػاع -5

2 6 a1 b1 c2 d1 

 الخق بج عم  ال ػدة  8

 . دة والخق بج عم  ال ػدةر هػم ال ػ  -1
 . أهسيج الخق بج عم  ال ػدة -2
 . تصػر الخق بج عم  ال ػدة -3
 . خصػات الخق بج عم  ال ػدة -4
 . السػازتنج بيغ ال ػدة والمام ج -5
 . خر ئز ال ػدة -6
 . الخق بج عم  ال ػدة ر  الت -7
 .الخق بج عم  ال ػدة أت ليب -8

2 6 c1 

9 
الخق بج عم  ثب ت 

 ال ػدة 

 . ور هػم ثب ت ال ػدة شبيعج -1
 . ر هػم الخق بج عم  ثب ت ال ػدة -2
 .  ت تنط م الخق بج عم  ثب ت ال ػدةرفػتن -3

1 3 b2 c3 d1  
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 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 تقييع رفػتن ت تنط م الخق بج عم  ثب ت ال ػدة  -4
العالقج بيغ الخق بج عم  ثب ت ال ػدة والخق بج  -5

 عم  ال ػدة 
  42 44 السجسهع

 
 الاجريذ: اساخاتيجية تاسعا: 

 محاضخات  
 دراسات حاالت 
 تكاليف فخدية 
 حمهل عسمية 

 مشاقذات فخدية 
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 جامعة صنعاء
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 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 والعسميات تنااج: تخطيط ورقابة ال خطة
  

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية
عبدهللا عبدهللا السنفيأ.د.   االسم 

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 البريد اإللكتروني    -   

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 والعسميات تنااجتخطيط ورقابة ال  اسم المقرر:  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

 الثاتنيالجراسي الفرل  :الثالثالسداهى  المستوى والفصل الدراسي:  .4
 والعسيات تنااجال إدارة  المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت(:  .5
 يهججال  المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت(:  .6
 أعسالإدارة بكالهريهس  البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر:  .7
 العخبية لغة تدريس المقرر:  .8
 جامعة صشعاء مكان تدريس المقرر:   .9

 
 ثاتنيا: وصف السقخر:

 إدارة اوعسوو موالعسميوو ت السقووخر  وول ال رووو اووم وهووػ هات أهسيووج  وول ر وو م  تنموو جاإلإدارة هووحا السقووخر هووػ اتووماس م رقووخر  
 تنمو جل  ل أداء السشطس ت وتن  حه  ويومع فيوه تشو وم عوجة رػاضويع تمعموق بوػضي مل المخصويط والخق بوج عمو  اإلأت تويمعب دور 

ويمصموب توجريذ  ج،يوج والخجريوج عمو  القيو م بػض ئ هو  بف و ءة و  عميوتنم  والعسمي ت واتنذصمه  السخمم وج بسو  يدو عج السشطسو ت اإل
 ج والمس ريغ العسميج وغيخه . رثمرغ اتمخاتي ي ت المجريذ والمعمع رثو السح ضخات والسش قذ ت وحمػم او هحا السقخر ر سػعج

 

 ثالثا: مخخجات الاعمم:
 ن:أالسقخر بشجاح ان يكهن قادرا عمى ياهقع من الطالب عشج اكسال 

 a1والعسمي ت. تنم جتخصيط ورق بج اإل أتنذصجاوشخ والس  هيع السمعمقج ب يعخف 
a2 والعسمي ت تنم ج دئ ورختادات تخصيط ورق بج اإلرب يحكخ. 
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 برنامج إدراة االعمال

a3  به  وتصبيق ته   جوالعسمي ت والسمغيخات السمعمق تنم جتنطع تخصيط ورق بج اإليعجد 
b1  السشطس ت.  إحجىوالعسمي ت  ل  تنم جالقجرة عم  القي م بمخصيط ورق بج اإليسممظ 
b2  والعسمي ت وان يفػن ق درًا عم  حمه      تنم جورق بج اإليحمو الص لب السذفالت السمعمقج تخصيط 
b3 السشطس ت.    إدارة والعسمي ت وتحديغ وتصػيخ  تنم جقجم الحمػم السالئسج لسذفالت تخصيط ورق بج اإلي 
 b4والعسمي ت  ل السشطسج.   تنم جورشه يج تخصيط ورق بج اإل أتذصبق ي 
 c1 والعسمي ت    تنم جبيغ رشه يج تخصيط ورق بج اإليخبط 
c2  السه رات. إحجىوالعسمي ت  ل  تنم جتخصيط ورق بج اإلحػم  بحثً  تصبيق ً يعج 
c3 والعسمي ت     تنم جلمخصيط ورق بج اإلق رشهج المحديغ والمصػيخ بصي 
d1 والعسمي ت. تنم جاإلإدارة عم   اآلخخيغ يجرب 
d2  خيق. ضسغ ال س علالعسو يس رس     

 

ثامشا: مهضهعات السقخر الخئيدة والفخعية )الشظخية والعسمية( وربطها بسخخجات الاعمم السقرهدة لمسقخر مع تحجيج 
 الداعات السعاسجة لها.  

وحجات/ مهضهعات  الخقم
عجد  السهاضيع الافريمية السقخر

 األسابيع
الداعات 

 الفعمية

1 
شبيعج تخصيط 

 والعسمي ت تنم جاإل

 .والعسمي ت تنم جر هػم تخصيط اإل -1
العالقج بيغ تقجيخ ح ع الصمب عم  الدمع والخجر ت وتخصيط  -2

 والعسمي ت .  تنم جاإل
 والعسمي ت .  تنم جأهسيج تخصيط اإل -3
 والعسمي ت .  تنم جتخصيط اإل أتنػاع -4
 والعسمي ت .  تنم ج ل تخصيط اإلالالزرج البي تن ت والسعمػر ت  -5
 والعسمي ت . تنم جخر ئز خصج اإل -6

W1-
w2 

6 

2 
تخصيط رجخالت 

 تنم جتنط م اإل
 والعسمي ت 

 يج والخجريج .تنم  االحمي   ت رغ السػاد والسدممدر ت اإل -1
 يج والخجريج .تنم  تخصيط االحمي   ت رغ السػاد والسدممدر ت اإل -2
 يج والخجريج ورػاص  ته  . تنم  السػاد والسدممدر ت اإل أتنػاع -3
يج تنم  والسدممدر ت اإل شخق تقجيخ االحمي   ت رغ السػاد -4

 . والخجريج
 تقجيخ االحمي   ت رغ الص قج السحخكج  -5
 .والعسمي ت تنم جاإلإدارة السػاد و إدارة المشديق بيغ  -6
ط االحمي   ت تخصي ،ي   ت رغ اآلالت والسعجاتتخصيط االحم -7

 .  رغ السػارد البذخيج

W3-
w4 

6 
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3 
 أت ليببعس شخق و 
 تنم جتخصيط اإل

 والعسمي ت . 

 الصخيقج البي تنيج  -1
 شخيقج الشقو  -2
 .  شت خخائط -3
  PERTشخيقج ) بيخت (  -4

W5 3 

4 

 تنم جتخصيط اإل
والعسمي ت  ل ضو 

 تنم جتنط م اإل
 والعسمي ت السدمسخ 

 . والعسمي ت السدمسخ واهع خر ئره تنم جر هػم تنط م اإل -1
 .السدمسخ تنم جخصػط اإل -2
 . لتنم  رػازتنج الخط اإل -3
 .لتنم  شخق رػازتنج الخط اإل -4

W6 3 

5 

 تنم جتخصيط اإل
والعسمي ت  ل ضو 

 تنم جتنط م اإل
 والعسمي ت السمقصع 

 . والعسمي ت السمقصع واهع خر ئرج تنم جر هػم تنط م اإل  -1
 . االقمر دي لمج عج السشم جالح ع  -2
 . الح ع االقمر دي لمج عج السشم جاحمد ب شخق  -3

W7 3 

6 
ال جولج والمحسيو 

 والمم بع 

 . والعسمي ت تنم ج جولج اإل -1
 . والسعجات تحسيو اآلالت -2
 .تم بع أوارخ العسو -3

W8-
w9 

6 

 W10 3 - االخمب ر الشر ل  

ج الخق بج عم  شبيع 7
 . والعسمي ت تنم جاإل

 . والعسمي ت تنم جم الخق بج عم  اإلر هػ  -1
 . خر ئز تنط م الخق بج ال ع م -2
 .والعسمي ت تنم جج الخق بج عم  اإلأهسي -3
 .والعسمي ت تنم جج الخق بج عم  اإلخصػات عسمي -4
 . والعسمي ت تنم جالخق بج عم  اإل أتنػاع -5

W11 6 

 الخق بج عم  ال ػدة  8

 .  هػم ال ػدة والخق بج عم  ال ػدةر -1
 . هسيج الخق بج عم  ال ػدةأ  -2
 . تصػر الخق بج عم  ال ػدة -3
 . خصػات الخق بج عم  ال ػدة -4
 . السػازتنج بيغ ال ػدة والمام ج -5
 . خر ئز ال ػدة -6
 . ر  الت الخق بج عم  ال ػدة -7
 .الخق بج عم  ال ػدة أت ليب -8

W12-
w13 

6 
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9 
الخق بج عم  ثب ت 

 . ال ػدة

 . شبيعج ور هػم ثب ت ال ػدة -1
 .  هػم الخق بج عم  ثب ت ال ػدةر -2
 .  ت تنط م الخق بج عم  ثب ت ال ػدةرفػتن -3
 تقييع رفػتن ت تنط م الخق بج عم  ثب ت ال ػدة  -4
  ال ػدةالعالقج بيغ الخق بج عم  ثب ت ال ػدة والخق بج عم   -5

W14 3 

 
عخض ورش قذج 
 أبح ث الصالب

 
W15 3 

 W16 3   االرمح ن الشه ئل   
 48 46 السجسهع

 

 الاجريذ: اساخاتيجية تاسعا: 

 محاضخات  
 دراسات حاالت 
 تكاليف فخدية 
 حمهل عسمية 

 مشاقذات فخدية 
 

I. :الاعييشات والاكميفات 
 الجرجة اوتبػع مخخجات الاعمم الاكميف/الشذاط الخقم
المعخف عم  ر  هيع تخصيط  حو ح الت  ل تنه يج كو رح ضخة  1

 والعسمي ت    تنم جورق بج اإل
 إل رغ االتبػع الث تنل 

 االتبػع الث تنل عذخ 
11 

ت هيد تقخيخ عغ السػضػع ت السقخرة  2
 رغ خالم تقديع الصالب  ل ر سػع ت 

ليج لػ القجرة عم  تحسو السد
 ب لعسو ال س عل 

 إل رغ االتبػع الث تنل 
 االتبػع الث تنل عذخ

21 
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:هيم الاعممتق  

 الجرجة  األسبهع الاقهيم أتنذطة الخقم
تندبة الجرجة 

درجة   إلى
  الاقهيم الشهائي

 % 31 31 السحجد لمسح ضخة  اليػم الحزػر والػا ب ت والما ليف   1

 اخمب ر رشمرف ال رو  2
بعج اتن  ز تنرف 

 السقخر
21 21 % 

 االخمب ر الشه ئل  3
بعج اتنمه ء  سيع 

 السح ضخات
51 51 % 

 %411 411  السجسهع 
 

 اعمم:لمرادر ا
 )اتع السؤلف، تشج الشذخ، اتع الام ب، دار الشذخ، بمج الشذخ(.

 : السخاجع الخئيدة
 صشع ء  اوريغعبجهللا عبجهللا  الدش ل  م (  د . 2111والعسمي ت )  تنم جتخصيط  ورق بج اإل -1
 . صشع ء .  اوريغم ( د. عبجهللا عبجهللا  الدش ل  . 2117يج والخجريج ) تنم  العسمي ت اإلإدارة  -2

 السخاجع السداعجة
 م 1997والعسمي ت ، دار ال اخ ، عس ن  تنم جاإلإدارة د.  حديغ عبجهللا المسيسل ،   -1

 وإتناختنت:    )إن وججت( إلكاخوتنيةمهاد 
 مخاجع اجشبية: 

1- Total  Quality  Management .  Sweden  March , 1998  
2- Arora , S.C. Applying  Iso9000  Quality  Management  system  , 1996  

I. .الزهابط والدياسات السابعة في السقخر 
 بعج الخجهع لمهائح الجامعة يام كاابة الدياسة العامة لمسقخر فيسا ياعمق باآلتي:

تحجد تي تج الحزػر ورم  يعمسج الغي ب وكي يمه وتندبمه، ورم  يعج الص لب   الفعاليات الاعميسية:سياسة حزهر   .4
 رحخورً  رغ السقخر

 الص لب عغ حزػر ال ع لي ت المعميسيجتأخخ يمع تحجيج الدي تج السمبعج  ل ح الت تاخار   : اأخخ الحزهر الس   .2
تأخخ تحجيج الدي ت ت السمبعج  ل ح الت الغي ب عغ االرمح ن و تػصيف الدي تج السمبعج  ل ح الت  ضهابط االماحان:  .3
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  الص لب عغ االرمح ن.
 إل تحجيج الدي ت ت السمبعج  ل ح الت تأخيخ تدميع الما ليف والسذ ريع ورم  ي ب أن تدمع  الاعييشات والسذاريع:  .4
 .تم هاو
 تحجد هش  الدي ت ت السمبعج  ل ح الت الغر إر   ل االرمح تن ت أو  ل الما ليف بأي شخيقج رغ شخائق الغر. الغر:  .5
 .السمبعج  ل ح لج حجوثهواإل خاءات يحجد تعخيف االتنمح م وح الته  االتناحال:  .6
 رثو اتمخجام السػب يو أو رػاعيج تدميع المامي  ت ..... الخ آخخي أي تي ت ت : آخخي سياسات   .7

 


