
 مركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي

 
 

 معلومات عامة: (1

 265 إدارة هندسية هـ مو اسم المقرر الدراسي ورمزه 

 ادارة هندسية اسم البرنامج التعليمي 

 هندسة وعلوم املواد القسم/ الشعبة التي تقدم البرنامج 

الهندسة  -الهندسة امليكانيكية -هندسة وعلوم املواد األقسام العلمية ذات العالقة بالبرنامج

 الصناعية

 ساعة 65 الساعات التدريسية للمقرر

 العربية اللغة المستخدمة في العملية التعليمية

 السنة الخامسة / الفصل العاشر  السنة الدراسية/ الفصل الدراسي

 د.مصباح خريص معاتقي ررــــــــمنسق المق

 م3002-كلية الهندسة تاريخ وجهة اعتماد المقرر

 

 

 عدد الساعات األسبوعية 1.1

 المجموع التدريب المعامل المحاضرات

 ساعات اسبوعيا( 4)2 --- --- 2

 

 

 أهداف المقرر: (2

 .تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية في علم اإلدارة .1
 اإللمام بطرق التخطيط والتنسيق والتحكم .2
 اإلداريةتعريف الطالب باألساليب الرياضية واإلحصائية المستخدمة في حل بعض المشاكل  .3
 مشروع او ادارة مؤسسة اإلحاطة بطرق .4
 مخرجات التعلم المستهدفة: (3

 المعرفة والفهم: .أ

 مفهوم االدارة.على الطالب  تعرفان ي 1-أ
 الطالب المفاهيم االساسية في علم االدارة من حيت التخطيط، والتنسيق، والتحكم. فسران ي  2-أ

الطالب االساليب الرياضية واالحصائية المستخدمة في حل بعض المشاكل التي تواجه  صفان ي 3-أ
 االدارة.

 مشروع من خالل تطبيق ما درسه نظريا بصورة عملية. او ةادارة مؤسس طرقالطالب يصف ان  4-أ

 دليل املعايري واملتطلبات األكادميية ملقرر دراسي



 المهارات الذهنية "الفكرية: .ب

الطالب االستخدام األمثل لنظام االداري المناسب حسب طبيعة وتركيبة المؤسسة العامل  يقترحان  1-ب
 بها.

 مع النظم االخرى.  القائم االداري النظام بين  الطالب يقارن  ان  2-ب
 الطالب حلول للمشاكل االدارية التي قد تواجه أي مؤسسة. ستنتجان ي 3-ب
 في مجال االدارة.واستخداماتها البرامج االحصائية بين الطالب  ميزان ي 4-ب

 

 

 المهارات العملية والمهنية:-ج

 نظم االدارة الحديثة. الطالبيقيم ان  1-ج
 حيت التخطيط، والتنسيق، والتحكم. االدارة منالطالب المفاهيم االساسية في علم يستخدم  ان  2-ج
 مجال االدارة.تعلقة بالبرامج االحصائية الم يستخدم الطالبان  3-ج
ايجاد حلول للمشاكل التي قد تواجهه اثناء توليه  األكاديمية في الطالب معرفةيستخدم ان  4-ج

 منصب اداري في احدى المؤسسات.

 المهارات العامة والمنقولة:-د

 .التواصل والعمل كعضو في فريق عملالقدرة على  1-د
 القدرة على استخدام البرامج االحصائية المستخدمة في مجال االدارة. 2-د
 القدرة على حل المشاكل االدارية التي قد تواجه المؤسسة الصناعية او الخدمية بشكل صحيح. 3-د
 االقسام االدارية االخرى داخل المؤسسة. فيالقدرة على العمل  4-د

  
 محتويات المقرر ( 4

عدد  الموضوع العلمي
 الساعات

 تمارين معمل محاضرة

   √ 4 مفهوم االدارة

   √ 4 االدارة العلمية 

   √ 4 مدى التحكم، التنبؤ 

   √ 4 وظائف وانواع االدارة 

   √ 4 وظائف وانواع االدارة

   √ 4 التخطيط والتحكم في االنتاج  

   √ 4 التخطيط والتحكم في االنتاج

   √ 4 ميزانية رؤوس االموال



 

 طرق التعليم والتعلم:5)

 المحاضرات. .1
 المشاركة في النقاش.  .2
 التقارير.  .3

 
 طرق التقييم:6) 

 

 مالحظات النسبة المئوية تاريخ التقييم طريقة التقييم ر.م
  %22 األسبوع الخامس االمتحان الجزئي االول 1
  %22 األسبوع الثامن االمتحان الجزئي الثاني 2
  %12 مستمر الحضور والغياب 3
  %02 نهاية الفصل الدراسي االمتحان النهائي 4
  %011 111 المجموع 

 

 جدول التقييم:7)  

 التاريخ أسلوب التقييم رقم التقييم
 بشكل مستمر الحضور والغياب التقييم األول
 بشكل مستمر المشاركة في النقاش التقييم الثاني

 االسبوع الخامس من بداية الفصل االمتحان النصفي االول التقييم الثالث

 االسبوع الثامن من بداية الفصل االمتحان النصفي الثاني التقييم الرابع

 اخر الفصل االمتحان النهائي التقييم الخامس
 

   √ 4 ميزانية رؤوس االموال

   √ 4 الغدارة الخاصة

   √ 4 الغدارة الخاصة

   √ 4 االساليب االحصائية المستخدمة في االدارة

   √ 4 االساليب االحصائية المستخدمة في االدارة

   √ 4 االمن الصناعي

    65 المجموع



 
 المراجع والدوريات:( 8

 مكان تواجدها المؤلف النسخة الناشر عنوان المرجع
 أستاذ املقرر     المقرر مذكرات

Practical Machinery 

Management for 

Process 

  Heinz P. 

Bloch 
 

Management Briefs   Coleman 

Patterson 
 

 

 اإلمكانيات المطلوبة لتنفيذ المقرر:( 9

 مالحظات اإلمكانيات المطلوبة ر.م

  قاعة دراسية. 1
  عارض ضوئي 2
  قرطاسية 3

 

 د.مصباح خريص معاتقي:رر ــمقـمنسق ال

 مصباح خريص معاتقي د:منسق البرنامج

 د.مصباح خريص معاتقي: مــــرئيس القس

 م6262/ 6/ 62 :  خــــــــــاريـــالت

 

  



 

 مصفوفة المقرر الدراسيإدارة هندسية

 
 

 
 

 
 

عاألسبو   
 الدراسي

 أ.المعرفة والفهم
 المهارات

ةالمهنية والعلميالمهاراتج. ب. المهارات الذهنية لةالعامة والمنقوالمهاراتد.   
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