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 انطبنت ثبنًفبهُى االسبسُخ نهسُطشح ػهً انخضٍَ رؼشَف 

 انطبنت يٍ اسزخذاو االسبنُت انؼهًُخ نضجظ انخضٍَ رًكٍُ 

 
 
 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



 وطشائق انزؼهُى وانزؼهى وانزقُُى ًقشسبد انيخشج .11

  هذاف انًؼشيُخ األ -أ
 َكًم انطبنت انًؼهىيبد انًزؼهقخ ثبنشقبثخ ػهً انخضٍَ انزٍ رؼهًهب يٍ انسُخ انسبثقخ -1أ

 َقبسٌ انطبنت ثٍُ االسبنُت انؼهًُخ انًؼزًذح يٍ انزخطُظ وانشقبثخ ػهً انخضٍَ -2أ

 َشثظ انطبنت ثٍُ انًؼبدالد انشَبضُخ ودساسخ انىاقغ انفؼهٍ نهشقبثخ انًخضَُخ -3أ
 َؼشف انطبنت يفهىو انشقبثخ انًخضَُخ واسبنُجهب انًخزهفخ -4أ
 ئج انشَبضُخ نهًؼبدالد وَحىنهب انً قشاساد اداسَخَفسش انطبنت انُزب -5أ
   -6أ

  ًقشس.انخبصخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 َسزخذو انجشايج انحبسىثُخ يٍ دساسزه الخزصبصه ثشكم جُذ – 1ة

 اػزًبدا   ػهً يصبدس يخزهفخَهخص يحبضشاره  – 2ة

 َجًغ حبالد دساسُخ يخزهفخ يٍ يجبل رخطُظ وسقبثخ انخضٍَ – 3ة

     -4ة
 طشائق انزؼهُى وانزؼهى      

 انسجىسح اسزخذاو انًُبقشخ , انحىاس , وسبئم اَضبح انكزشوَُخ , 

 

 

 
 طشائق انزقُُى      

 

 االخزجبساد انشفىَخ وانزحشَشَخ 

 

 
 األهذاف انىجذاَُخ وانقًُُخ  -ج

 ششح االسزبر ثشكم جُذ نزشسُخ انًؼهىيبد رهُُب   اٌ َصغٍ انطبنت انً  -1ج

اٌ َؤَذ انطبنت سأٌ االسزبر يًُب َزؼهق ثىجىة االػزًبد ػهً االسبنُت انؼهًُخ نهزخطُظ وانشقبثخ  -2ج

 انًخضَُخ

 ثئخزصبصهخ راد انؼالقخ اٌ َقذس انطبنت اهًُخ رؼهى انجشايج انحبسىثُخ انًخزهف -3ج

 اٌ َحس انطبنت ثأهًُخ انهذوء يٍ انقبػخ انذساسُخ نزهقٍ واسزقجبل انًؼهىيبد ثكفبءح   -4ج

  
 طشائق انزؼهُى وانزؼهى     

 انًحبكبح , نؼت االدواس , انًُبقشبد 

 

 
 طشائق انزقُُى    

 االسزجبَخ , االسزقصبء , االخزجبساد انشفىَخ و انزحشَشَخ 



 

 انًُقىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهقخ ثقبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبساد -د 

 انًزؼهقخ ثًجبل رخطُظ وسقبثخ انخضٍَ اٌ َجُت انطبنت ػهً االسئهخ -1د

 اٌ َؼذ ثحىس يصغشح يٍ يجبل انزخطُظ وانشقبثخ وانًخضَُخ -2د

 َُبقش انطبنت يٍ يىاضُغ رطىَش يجبل اخزصبصه -3د

 َقبسٌ انطبنت ثٍُ انُظشَبد واالسبنُت انؼهًُخ وواقغ انزخطُظ وانشقبثخ انًخضَُخ يٍ انًُظًبد -4د



 ثُُخ انًقشس .11

يخشجبد انزؼهى  انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
اسى انىحذح / أو 

 انًىضىع
 طشَقخ انزقُُى طشَقخ انزؼهُى

َفهى ثشكم جُذ انطبنت  5 1

 يىضىع
يفهىو واهًُخ 

 انًخضوٌ
 انزحشَشٌ انُظشٌ

انطبنت َفهى ثشكم جُذ  5 2

 يىضىع

اسزشارُجُخ رخضٍَ 

 انًىاد
 انزحشَشٌ انُظشٌ

انطبنت َفهى ثشكم جُذ  5 3

 يىضىع

يفهىو واهًُخ 

 انسُطشح ػهً انخضٍَ
 انزحشَشٌ انُظشٌ

انطبنت َفهى ثشكم جُذ  5 4

 يىضىع

 انزحشَشٌ انُظشٌ كهفخ انزخضٍَ

انطبنت َفهى ثشكم جُذ  5 5,6

 يىضىع

االسبنُت انكًُخ يٍ 

انسُطشح ػهً انخضٍَ 

نحبالد االسزهالك 

 انًُزظى

 انزحشَشٌ انُظشٌ

انطبنت َفهى ثشكم جُذ  5 7,8

 يىضىع

َظبو كًُخ انطهت 

 االقزصبدَخ
 انزحشَشٌ انُظشٌ

انطبنت َفهى ثشكم جُذ  5 9

 يىضىع

انسُىَخ انكهفخ انكهُخ 

 نهًخضوٌ
 انزحشَشٌ انُظشٌ

انطبنت َفهى ثشكم جُذ  5 11,11,12

 يىضىع

 انزحشَشٌ انُظشٌ انجىدح واَظًخ انخضٍَ

انطبنت َفهى ثشكم جُذ  5 13

 يىضىع

 انزحشَشٌ انُظشٌ كهف انجىدح وانفحص

انطبنت َفهى ثشكم جُذ  5 14

 يىضىع

 انزحشَشٌ انُظشٌ يسزىَبد انخضٍَ

ثشكم جُذ  انطبنت َفهى 5 15

 يىضىع

انسُطشح ػهً انخضٍَ 

نحبالد االسزهالك 

 غُش انًُزظى

 انزحشَشٌ انُظشٌ

انطبنت َفهى ثشكم جُذ  5 16

 يىضىع

اسزخذاو انزىصَؼبد 

االحصبئُخ نهسُطشح 

ػهً انخضٍَ يٍ 

حبالد االسزهالك 

 انًزغُش

 انزحشَشٌ انُظشٌ

انطبنت َفهى ثشكم جُذ  5 17

 يىضىع

االحزُبطٍ  انخضٍَ

نًىاجهخ رزثزثبد 

 انزىسَذ

 انزحشَشٌ انُظشٌ

انطبنت َفهى ثشكم جُذ  5 18

 يىضىع

انخضٍَ االحزُبطٍ 

نًىاجهخ رزثزثبد يزشح 

 االَزظبس 

 انزحشَشٌ انُظشٌ

انطبنت َفهى ثشكم جُذ  5 19,21

 يىضىع

رحذَذ انخضٍَ 

االحزُبطٍ ثأسزخذاو 

 ًَىرج االحزًبالد

 انزحشَشٌ انُظشٌ



 انجُُخ انزحزُخ  .12

  ـ انكزت انًقشسح انًطهىثخ 1

 كتاب ختطيط ورقابة املخزون  )انًصبدس(  ـ انًشاجغ انشئُسُخ 2
 2112تأليف : صباح جميد النجار , 

 اـ انكزت وانًشاجغ انزٍ َىصً ثهب                

 ( انًجالد انؼهًُخ , انزقبسَش ,.... ) 
 

ة ـ انًشاجغ االنكزشوَُخ, يىاقغ االَزشَُذ 

.... 
 مواقع اجلامعات العربية والعاملية 

 

 خطخ رطىَش انًقشس انذساسٍ  .13

 2117-2116انخطخ انًقشسح نهؼبو انذساسٍ 

 

 

 
 

انطبنت َفهى ثشكم جُذ  5 21,22,23

 يىضىع

َظبو رخطُظ 

 االحزُبجبد يٍ انًىاد
 انزحشَشٌ انُظشٌ

انطبنت َفهى ثشكم جُذ  5 24,25

 يىضىع

 انزحشَشٌ انُظشٌ َظبو انىقذ انًحذد

انطبنت َفهى ثشكم جُذ  5 26

 يىضىع

انسُطشح ػهً قطغ 

 انغُبس 
 انزحشَشٌ انُظشٌ

انطبنت َفهى ثشكم جُذ  5 27

 يىضىع

انسُطشح ػهً ثىاقٍ 

 ويخهفبد االَزبج
 انزحشَشٌ انُظشٌ

انطبنت َفهى ثشكم جُذ  5 28,29

 يىضىع

 انزحشَشٌ انُظشٌ انًىاصَخ انُقذَخ 

انطبنت َفهى ثشكم جُذ  5 31

 يىضىع

اسزخذاو انُظبو االنٍ 

 نهسُطشح ػهً انخضٍَ 
 انزحشَشٌ انُظشٌ


