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 مىرج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 انفُىٌ اندًُهحكهُح  انًؤسسح انرؼهًُُح .1

 انظُاػٍ انفزع قسى انرظًُى /    / انًزكز ؼهًٍ انقسى ان .2

 D4IND/423هُذسح اَراج /   اسى / ريز انًقزر .3

 َىيٍ  أشكال انسؼىر انًرازح .4

 2118-2117سُىٌ /  انفظم / انسُح .5

 َظزٌ 61 )انكهٍ(ػذد انساػاخ انذراسُح  .6

 22/2/2118 ذارَخ إػذاد هذا انىطف  .7

 ررأهذاف المق .8

 الصناعًاإلنتاج طبٌعة دور المصمم فً مؤسسات . ان ٌتعرف الطالب على 1

 دوره مع فرٌق التصمٌم وماهٌة المهام المناطة به لتطوٌر األفكار التصمٌمٌة.ان ٌتعرف الطالب على 2

 ٌتعرف الطالب على ماهٌة المؤسسة الصناعٌة وكٌفٌة إٌجاد أفكار تصمٌمٌة تخم المؤسسة التً ٌعمل .3
 بها لٌكون ذو دور قٌادي فً إدارة عملٌات التجدٌد واالبتكار التصمٌمً للمنتجات التً تنتجها المؤسسة

. ان ٌتعرف الطالب على عملٌات البٌع والشراء التً تقوم بها مؤسسة اإلنتاج الصناعً وكٌفٌة اخراج 4
 هامش الربح.

همٌتها من ناحٌة المنتج ومن ناحٌة اإلعالن ان ٌتعرف الطالب على دور عملٌات التعبئة والتغلٌف وا. 5
 عن المؤسسة الصناعٌة.

 . خلق فردا قٌادٌا قادرا على خدمة المؤسسة الصناعٌة والمجتمع.6

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .9

  هذاف المعريية األ -أ
 ُفُح إَداد أفكار اتركارَح.انرؼزف ػهً دور انًظًى انظُاػٍ فٍ يؤسساخ اإلَراج انظُاػٍ وك-1أ
اكساب انطهثح انًؼزفح انؼهًُح انذقُقح تًثادئ هُذسح االَراج يٍ اخم ذًُُح قذراخ انُقذ وانرسهُم  -2أ

 انًُطقٍ وانؼهًٍ نكُفُح ػًم يؤسساخ اإلَراج انظُاػٍ وسُز انؼًهُح اإلَراخُح نالفكار انرظًًُُح .

اج األفكار انرظًًُُح فٍ يؤسساخ اإلَراج انظُاػٍ, نرًُُح ذًُُح انًُطق انؼهًٍ انخاص تانُح اَر  -3أ

 قذراخ االتركار وانردذَذ.
اكساب انطهثح انًؼزفح انرايح تكهف اإلَراج وهايش انزتر واساسُاخ ذسىَق انًُرداخ يٍ اخم خهق  -4أ

 ػقهُح طُاػُح قادج ػهً انؼًم فٍ انسُاج انؼايح
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  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهذاف   -ب 

 يهاراخ انرسهُم وانرزكُة انًُطقٍ فٍ ذفسُز كُفُح ػًم يؤسساخ اإلَراج انظُاػٍ . – 1ب

يهاراخ قُادَح قادرج ػهً إدارج فزَق انرظًُى وانًشارَغ انظُاػُح انًُاؽح ته يٍ قثم  – 2ب

 يؤسساخ اإلَراج انظُاػٍ

ويسرىَاخ انؼزع وانطهة يهاراخ انزتؾ انًُطقٍ يا تٍُ ػًهُاخ اإلَراج وأسانُة انرسىَق  – 3ب

 يٍ اخم ذسقُق هايش رتسٍ يُاسة نًؤسسح اإلَراج انظُاػٍ.
 طرائق التعليم والتعلم      

 .انًساػزج انىطفُح ػهً وفق انًفزدج انًىػىػُح انًطزوزح 

 .ؽزذ ايثهح نًُرداخ ذظًًُُح وذسهُهها وَقذها نثُاء انرفكُز انُاقذ نذي انطهثح 

 ُح وتُاٌ يُزاذها انىظُفُح نرسهُم أسانُة اإلَراج انظُاػٍ نكم يُزج ػزع ايثهح نًُرداخ طُاػ

 يٍ انًُزاخ واهًُرها فٍ ذسذَذ قًُح انًُرح انًطزوذ.
 طرائق التقييم      

 انًُاقشاخ انُىيُح داخم انًساػزج 

 االخرثاراخ انُىيُح االَُح 
 األهذاف الىجذانية والقيمية  -ج

م وَقذ األفكار انرظًًُُح وياهُح األسانُة اإلَراخُح انًسرخذيح فٍ ذطىَز قذرج انطانة ػهً ذسهُ -1ج

 ذطثُقها.

ذطىَز قذرج انطانة ػهً ذًُُح انرفكُز انُاقذ وانرسهُهٍ نهىقىف ػهً انُىاذ انسهثُح نألفكار  -2ج

 انرظًًُُح ويساونح إَداد زهىل افؼم نألفكار انرظًًُُح انًرىافزج او خهق أخزي خذَذج.

   قذرج انطانة ػهً انؼًم اندًاػٍ فٍ زم انًشاكم انرظًًُُح. ذطىَز -3ج  
 طرائق التعليم والتعلم     

 ذطثُقٍ يزذثؾ تىاقغ انسُاج انُىيُح ندذب انطانة انً يىػىع انذرس دوٌ  َسى ػهً انًساػزج إدارج

 .االترؼاد ػٍ طهة انًىػىع نركىٌ انًادج يزَه قاتهه نهفهى وانرسهُم 
 اندًاػُح وانىاخثاخ األَشطح ؼغتث انطانة ذكهُف. 

 نهىاخثاخ انُىيُح واالخرثاراخ انذرخح يٍ َسثح ذخظُض. 
 طرائق التقييم    

 انًسؤونُح وذسًهه انطانة انرزاو دنُم انذرس قاػح فٍ انفاػهح انًشاركح. 

 وانثسىز. انىاخثاخ ذقذَى فٍ انًسذد تانًىػذ االنرزاو 
 وانًهارٌ انًؼزفٍ وانرسظُم االنرزاو ٍػ وانُهائُح انفظهُح االخرثاراخ ذؼثز. 

 المنقىلة ) المهارات األخري المتعلقة بقابلية التىظيف والتطىر الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

انًسرخذيح فٍ ذظًُى انًُرداخ ػهً وفق قىاٍَُ  انرقُُح وسائم يغ انرؼايم ػهً انطانة قذرج ذًُُح  -1د

 .انظُاػٍ االٍَ وانًسرقثهٍويثادئ اإلَراج 

يرغُزاخ انرقُُح وانركُىنىخُا تًا َخذو قذرذه ػهً اَراج األفكار  انرؼايم ػهً انطانة قذرج ذًُُح  -2د

 انرظًًُُح.

 انًرؼذدج . انىسائم يغ انرؼايم ػهً انطانة قذرج ذًُُح  -3د

 .وانًُاقشح انسىار ػهً انطانة قذرج ذطىَز    -4د
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 بنية المقرر .11

يخزخاخ انرؼهى  انساػاخ األسثىع

 انًطهىتح
ؽزَقح  اسى انىزذج / أو انًىػىع

 انرؼهُى
 ؽزَقح انرقُُى

 اسئلة عامة ومناقشة محاضرة فرٌق التصمٌم تنمٌة الفهم المعرفً 2 1

اسئلة عامة ومناقشة  محاضرة  مجاالت هندسة االنتاج  تنمٌة الفهم المعرفً 2 2
 او امتحان انً

 أسئلة عامة ومناقشة محاضرة دراسة الجدوى لفهم المعرفًتنمٌة ا 2 3

 امتحان انً محاضرة أبحاث السوق  تنمٌة الفهم المعرفً 2 4

احتٌاجات المستهلك  تنمٌة الفهم المعرفً 2 5
 ومٌزات المنتج

أسئلة عامة ومناقشة  محاضرة
 او امتحان انً

اجراء أبحاث عن  تنمٌة الفهم المعرفً 2 6
 لسابقةالموضوعات ا

اسئلة عامة و  محاضرة
 مناقشة

تولٌد الفكرة، التمحٌص،  تنمٌة الفهم المعرفً 2 7
 االختٌار

 محاضرة
 اسئلة عامة

 ابحاث محاضرة اختٌار الحل المثالً تنمٌة الفهم المعرفً 2 8

 اسئلة عامة محاضرة تصمٌم نظام المنتج  تنمٌة الفهم المعرفً 2 9

فاصٌل التصمٌم واختٌار ت تنمٌة الفهم المعرفً 2 11
 المواد واالجراءات

 محاضرة
 اسئلة عامة ومناقشة

اسئلة عامة ومناقشة  محاضرة تجسٌد التصمٌم تنمٌة الفهم المعرفً 2 11
 او امتحان انً

اجراء أبحاث عن  تنمٌة الفهم المعرفً 2 12
 الموضوعات السابقة

 محاضرة
 أسئلة عامة ومناقشة

المواصفات النهائٌة  تنمٌة الفهم المعرفً 2 13
 للتصمٌم

 محاضرة
 امتحان انً

 أسئلة عامة ومناقشة  محاضرة مراجعة التصمٌم تنمٌة الفهم المعرفً 2 14

 اسئلة عامة محاضرة الفحص والتحسٌن  تنمٌة الفهم المعرفً 2 15

 تقٌٌم االمتحان محاضرة امتحان الفصل االول 2 16

ولة إطالق تخطٌط وجد تنمٌة الفهم المعرفً 2 17
 المنتج

 محاضرة
 أسئلة عامة ومناقشة

 التصنٌع تنمٌة الفهم المعرفً 2 18
 

اسئلة عامة ومناقشة  محاضرة
 او امتحان انً

 أسئلة عامة ومناقشة محاضرة السٌطرة النوعٌة تنمٌة الفهم المعرفً 2 19

اجراء أبحاث عن  تنمٌة الفهم المعرفً 2 21
 الموضوعات السابقة

 محاضرة
 م االبحاثتقٌٌ

أسئلة عامة و  محاضرة التغلٌف تنمٌة الفهم المعرفً 2 21
 امتحان انً

اسئلة عامة و  محاضرة التسوٌق تنمٌة الفهم المعرفً 2 22
 مناقشة

 اسئلة عامة محاضرة خدمات ما بعد البٌع تنمٌة الفهم المعرفً 2 23

 ابحاث محاضرة بٌع المنتج تنمٌة الفهم المعرفً 2 24

 اسئلة عامة محاضرة كلفة التصنٌع الفعلٌة نمٌة الفهم المعرفًت 2 25

 اسئلة عامة ومناقشة محاضرةاجراء أبحاث عن  تنمٌة الفهم المعرفً 2 26
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 الموضوعات السابقة

كلفة المبٌعات والكلفة  تنمٌة الفهم المعرفً 2 27
 االدارٌة

 محاضرة
 امتحان انً

 أسئلة عامة ومناقشة اضرةمح سعر البٌع تنمٌة الفهم المعرفً 2 28

اجراء أبحاث عن  تنمٌة الفهم المعرفً 2 29
 الموضوعات السابقة

 محاضرة
 امتحان انً

 أسئلة عامة ومناقشة  محاضرة اجراء أبحاث عامة تنمٌة الفهم المعرفً 2 31

 اسئلة عامة محاضرة اجراء أبحاث عامة تنمٌة الفهم المعرفً 2 31

 تقٌٌم االمتحان محاضرة ًامتحان الفصل الثان 2 32

 البنية التحتية  .11

 ال يوجد ـ انكرة انًقزرج انًطهىتح 1

 ال يوجد )انًظادر(  ـ انًزاخغ انزئُسُح 2

 اـ انكرة وانًزاخغ انرٍ َىطً تها                

 ( انًدالخ انؼهًُح , انرقارَز ,.... ) 

1. Mahmoud M. Farag. Materials and Process 

Selection for Engineering Design. 3rd Ed. 

CRC press, Tylor & Francis Group. NY. 

2014. 

ب ـ انًزاخغ االنكرزوَُح, يىاقغ االَرزَُد 

.... 
 

 خطة تطىير المقرر الذراسي  .12

   

ذؼرًذ خطح ذطىَز انًقزر ػهً ؽثُؼح ذغُز انًؼزفح انؼهًُح انًرؼهقح تؼًهُاخ اإلَراج انظُاػٍ نهًُرداخ 

ُاػُح, وذطىر أسانُة اإلَراج انظُاػٍ وانًزذثؾ ترطىر انًؼارف انؼهًُح وانرٍ َرطىر ػهً ػىئها انظ

 ذكُىنىخُا اإلَراج وانرظُُغ وذكُىنىخُا األداء انىظُفٍ نهًُرداخ. 

 

 

 


