اسى

انًمشس:

اداسح االَزبج وانؼًهيبد

سيض انًمشس633336-3 :
انجشَبيح :اإلدارح
انمسى انؼهًي :اإلدارح
انكهيخ :إدارح األػًبل

انًؤسسخ:

خبيؼخ انطبئف

المحتويات
أ .التعرٌف بالمقرر الدراسً4 :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعلٌمٌة:

4

 .2الهدف الرئٌس للمقرر 5 .......................................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر5 ..................................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر

6

د .التدرٌس والتقٌٌم7 :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتٌجٌات التدرٌس وطرق التقٌٌم 7 ...................................................................
 .2أنشطة تقٌٌم الطلبة 7 ............................................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكادٌمً والدعم الطالبً:

8

و – مصادر التعلم والمرافق8 :
 .1قائمة مصادر التعلم9 ......................................................................................................................................... :
99
ز .تقوٌم جودة المقرر:

9

ح .اعتماد التوصٌف 9

6

أ .التعرٌف بالمقرر الدراسً:

 .1انسبػبد انًؼزًذح3 :
َ .2ىع انًمشس
أ.

يتطهت جبيؼخ

يتطهت كهُخ

إججبرٌ 

ة.

يتطهت لسى 

أخزي

اختُبرٌ

 .3انسُخ  /انًسزىي انزي يمذو فيه انًمشس :انسُخ انثبنثخ  /انًسزىي انخبيس
 .4انًزطهجبد انسبثمخ نهزا انًمشس( :إٌ وجذد) مبادئ اإلدارة 601201-3

 .5انًزطهجبد انًزضايُخ يغ هزا انًمشس

ًَ .6ظ انذساسخ

(إٌ وجذد)

(اختر كل ما ٌنطبق)

ًَظ انذساسخ

و

ػذد انسبػبد انزذسيسيخ

انُسجخ

45

%100
-

1

انًحبضشاد انزمهيذيخ

2

انزؼهيى انًذيح

-

3

انزؼهيى اإلنكزشوَي

-

-

4

انزؼهيى ػٍ ثؼذ

-

-

5

أخشي

-

-

 .7سبػبد انزؼهى انفؼهيخ

نهًمشس (ػهً يستىي انفصم انذراسٍ)

و

سبػبد انزؼهى

انُشبط

سبػبد االرصبل
1

يحبظزاد:

45

2

يؼًم أو أستىدَى :ال تىجذ

-

3

دروس إظبفُخ :ال تىجذ

-

4

أخزي (تذكز)

-

اإلخًبني:

45

3

سبػبد انزؼهى األخشي*
1

سبػبد االستذكبر

45

2

انىاججبد

20

3

انًكتجخ

10

4

إػذاد انجحىث /انًشبرَغ

5

5

أخزي (تذكز)

125

اإلخًبني

* هً مقدار الوقت المستثمر فً النشاطات التً تسهم فً تحقٌقق مخرجقات القتعلم للمققرر ،وٌشقمل للق  :جمٌقع أنشقطة القتعلم ،مثقل :سقاعات ا،سقتلكار،
إعداد المشارٌع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت اللي ٌقضٌه المتعلم فً المكتبة

ب-هدف المقرر ومخرجاته التعلٌمٌة:
 .1الوصف العام للمقرر:
يغطي هذا المقرر المعارف المرتبطة بأسس ومبادئ إدارة االنتاج والعمميات ،من خالل عرض الموضوعات النظرية (ادارة

االنتاجية ،قرار الموقع ،الترتيب الداخمي لمموقع ،اختيار وتصميم المنتج ،التنبؤ بالطمب ،تخطيط االنتاج ،جدولة االنتاج،
الرقابة عمي الجودة) والجوانب التطبيقية لها (المهارات) سواء في المنظمات الصناعية او المنظمات الخدمية.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
يهدف المقرر إلى تكوين المهارات والكفاءات لدي الطالب في ادارة االنتاج والعمميات

ثبنًُظًبد انصُبػُخ وانًُظًبد

انخذيُخ.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
سيض
يخشخبد انزؼهى نهًمشس

1

انًؼبسف
أن ٌُعرف الطالب األسس والمبادئ العلمٌة إلدارة ا،نتاج والعملٌات فٍ انًُظًبد انصُبػُخ وانخذيُخ .انًؼزفخ رلى 1

1.2

2
2.1

يخشج انزؼهى انًشرجظ
نهجشَبيح

انًهبساد
 -أٌ َكتست انطبنت يهبرح تطجُك انًفبهُى انؼهًُخ فٍ يجبل ادارح االَتبج وانؼًهُبد ثبنًُظًبد انًهبرح رلى 1

انصُبػُخ وانخذيُخ
2.2

 -أٌ َكتست انطبنت يهبرح استخذاو االدواد انكًُخ فٍ انجىاَت انتطجُمُخ إلدارح االَتبج انًهبرح رلى 2

وانؼًهُبد.

4

سيض
يخشخبد انزؼهى نهًمشس

يخشج انزؼهى انًشرجظ
نهجشَبيح

انكفبءاد

3
3.1

أن ٌكون الطالب قادراً على العمل من خالل فرٌق عمل بشكل فعال( .فزَقك يزالجقخ جقىدح اإلَتقبج-فزَقك انكفبءح رلى 1
ػهٍ خػ اإلَتبج)

3.2

أن ٌكقققون الطالقققب ققققادراً ػهقققً االسقققتفبدح يقققٍ االتجبهقققبد وانتطجُمقققبد انحذَ قققخ فقققٍ يجقققبل إدارح االَتقققبج انكفبءح رلى 2
وانؼًهُبد.

ج .موضوعات المقرر
و

لبئًخ انًىضىػبد



سبػبد االرصبل

3

الفصل األول  /مقدمة:

 1تعريف إدارة اإلنتاج والعمميات -إدارة اإلنتاج والعمميات ووظائف المشروع األخرى

-االشكال

المختمفة لمنظام اإلنتاجي -انتاج السمع وتقديم الخدمات -أهداف إدارة اإلنتاج والعمميات.


6

الفصل الثاني  /إدارة اإلنتاجية:

 2مفهوم اإلنتاجية -أهمية تحقيق مستوي إنتاجية متميز -دورة إدارة اإلنتاجية -قياس اإلنتاجية

طرق قياس اإلنتاجية -تحميل اإلنتاجية -تحسين اإلنتاجية.

الفصل الثالث  /قرار الموقع:

-

العوامل التي تؤثر في موقع المشروع

6

-األساليب التي تستخدم في اختبار الموقع (-1

أسموب تحميل التعادل -2أسموب النفل

3

ممحق الفصل الثالث -مشكمة النقل – التطور التاريخي ألسموب النقل – خطوات الحل بأسموب
النقل (الخطوة االولي والثانية والثالثة).


الفصل الرابع  /الترتيب الداخمي لمموقع:

6

 4مدخالت عممية التحديد الداخمي لمموقع -أنواع الترتيب الداخمي لمموقع – كيفية تفهم وتصميم خط
اإلنتاج في حالة الترتيب عمي أساس المنتج -طاقة وكفاءة خط اإلنتاج -تصميم خط اإلنتاج.
5



الفصل الخامس  /اختيار وتصميم المنتج:

3

5

مقدمة -اختيار وتصميم المنتج عممية دائمة

-اختيار وتصميم المنتج عمل جماعي – مراحل

اخيار وتصميم المنتج


6

الفصل السادس /التنبؤ بالطمب:

 6استخدامات التنبؤ -طرق التنبؤ بالطمب -العوامل الني تؤثر فب اختيار أسموب التنبؤ (المتوسط
المتحرك البسيط – طريقة خطأ االتجاه العام – طريقة العالقات السببية.


6

الفصل السابع  /تخطيط اإلنتاج:

 7أنواع تخطيط اإلنتاج -التخطيط متوسط المدي تخطيط اجمالي -الحاجة الي تخطيط اإلنتاج -اإلطار
العام لعممية تخطيط اإلنتاج.


6

الفصل الثامن /جدولة اإلنتاج:

- 8أهمية جدولة اإلنتاج -مخرجات عممية جدولة اإلنتاج -جدولة العمميات – العوامل التي تحكم
أسموب الجدولة المستخدم -عممية التحميل (خريطة جانت -طريقة التخصيص

9

3

الفصل التاسع  /الرقابة عمي الجودة:

المقصود بجودة المنتج -أهمية جودة السمع والخدمات -أساليب الرقابة عمي الجودة.

45

انًدًىع
د .التدرٌس والتقٌٌم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتٌجٌات التدرٌس وطرق التقٌٌم
يخشخبد انزؼهى

انشيض

اسزشاريديبد انزذسيس

1.0

انًؼبسف

1.1

أن ٌقققتمكن الطالقققب مقققن التعقققرف علقققى األسقققس والمبقققادئ
العلمٌة إلدارة ا،نتقاج والعملٌقات فقٍ انًُظًقبد انصقُبػُخ انًحبظزاد
وانخذيُخ.

2.0

انًهبساد
-أٌ َكتست انطبنت يهبرح تطجُك انًفبهُى انؼهًُخ فٍ  -انؼصف انذهٍُ

2.1

يجبل ادارح االَتبج وانؼًهُبد ثبنًُظًبد انصُبػُخ
وانخذيُخ

2.2

 -أٌ َكتست انطبنت يهبرح استخذاو االدواد انكًُخ

– انتؼهى انذاتٍ

طشق انزمييى

االختجبراد (انذورٌ وانُهبئٍ)

 انتمُُى انفزدٌ يٍ خاللانًُبلشخ
 -تمذَى تكهُفبد شفهُخ

6

يخشخبد انزؼهى

انشيض

اسزشاريديبد انزذسيس

 -حم انًشكالد

فٍ انجىاَت انتطجُمُخ إلدارح االَتبج وانؼًهُبد.
3.0

3.1

3.2

طشق انزمييى

انكفبءاد
أن ٌكون الطالب قادراً علقى العمقل مقن خقالل فرٌقق عمقل
 انؼقققققزوض انتمذًَُقققققخ انشقققققفهُخبشكل فعال( .فزَقك يزالجقخ جقىدح اإلَتقبج-فزَقك ػهقٍ خقػ  -انتكهُفبد انجًبػُخ
اإلَتبج)
انجًبػُخ.
 ػزض ثؼط انًشكالد فٍ إغبر .أن ٌكققون الطالققب قققادراً ػهققً االسققتفبدح يققٍ االتجبهققبد إدارح االَتبج وانؼًهُبد
وانتطجُمبد انحذَ خ فٍ يجبل إدارح االَتبج وانؼًهُبد

 .2أنشطة تقٌٌم الطلبة
رىليذ انزمييى

انُسجخ

(ثبألسجىع)

يٍ إخًبني دسخخ انزمييى

%02

و

أَشطخ انزمييى

1

االختجبر انذورٌ

8

2

انُشبغ وانًشبركخ

11 – 1

%02

3

االختجبر انُهبئٍ

11

%12

أَشطخ انتمُُى (اختجبر تحزَزٌ شفهٍ ،ػزض تمذًٍَ يشزوع جًبػٍ ،ورلخ ػًم انخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكادٌمً والدعم الطالبً:








إػالو انطبنت ثأولبد انسبػبد انًكتجُخ انتٍ َتىاجذ ثهب ػعى هُئخ انتذرَس.
تؼهُك انجذول انذراسٍ انخبص ثؼعى هُئخ انتذرَس ػهً انًكتت وثىاثخ انتؼهى انجالن ثىرد.
إرشبد وتىجُه انطالة َحى انخطخ انذراسُخ انًؼتًذح وانسبػبد اإلججبرَخ وانسبػبد االختُبرَخ.
انتىاجذ  22سبػخ أسجىػُب (سبػبد يكتجُخ)
يتبثؼخ انطالة انًتؼسزٍَ وتشجُؼهى.
حم يشبكم انطالة نذٌ االلسبو انؼهًُخ األخزي ثبنكهُخ

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

د .محمد توفيق ماضي ،إدارة اإلنتاج والعمميات – مدخل اتخاذ الق اررات (اإلسكندرية :الدار
انًشخغ انشئيس نهًمشس

الجامعية.)2014 ،

7

د /محمد محمد الخوالنى ،ادارة النشاط اإلنتاجي والعمميات( ،اإلسكندرية :دار الوفاء
لمطباعة والنشر.)2002 ،
انًشاخغ انًسبَذح

د  /السيد محمد عبد الغفار ،أسس ومبادئ ادارة اإلنتاج والعمميات (مدخل اتخاذ القرارات
جامعة الطائف ،ادارة النشر العممي2012 ،م.
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/capacitacion/303d3faf552f-4fbf-9a76-742791bf1bfa.pdf
http://www.vssut.ac.in/lecture_notes/lecture1429900757.pdf

انًصبدس اإلنكزشوَيخ

https://nscpolteksby.ac.id/ebook/files/Ebook/Hospitality/Production

أخشي

انًكزجخ انشلًيخ انسؼىديخ -خبيؼخ انطبئف

 .2المرافق والتجهٌزات المطلوبة:
انؼُبصش

يزطهجبد انًمشس

انًشافك
(انمبػبد انذساسيخ ،انًخزجشاد ،لبػبد انؼشض،
لبػبد انًحبكبح  ...انخ)

انزدهيضاد انزمُيخ

لبػبد دساسيخ رزُبست يغ ػذد انطالة

(خهبص ػشض انجيبَبد ،انسجىسح انزكيخ انجشيديبد)

خهاابص حبسااىة ،خهاابص ػااشض ثيبَاابد ،اَزشَااذ،
سجىسح ركيخ.

ردهيضاد أخشي (رجؼبً نطجيؼخ انزخصص)

ال رىخذ

8

ز .تقوٌم جودة المقرر:

يدبالد انزمىيى

طشق انزمييى

انًميًىٌ
 -انطالة

فبػهيّخ انزذسيس

االسزطالػبد

– اػضبء هيئخ انزذسيس
– ليبداد انجشَبيح
– انًشاخغ انُظيش
-أػضبء هيئخ انزذسيس

فبػهيخ طشق رمييى انطالة

االسزطالػبد

– ليبداد انجشَبيح– انًشاخغ انُظيش

أػضبء هيئخ انزذسيس
يذي رحصيم يخشخبد انزؼهى نهًمشس

– ليبداد انجشَبيح

االسزطالػبد

– انطالة

االخزجبساد انذوسيخ وانُهبئيخ

انًدهس االسزشبسييصبدس انزؼهى

-

انطالة

االسزطالػبد

 -أػضبء هيئخ انزذسيس

يجبالد انتمىَى (ي م .فبػهُخ انتذرَس ،فبػهخ غزق تمُُى انطالة ،يذي تحصُم يخزجبد انتؼهى نهًمزر ،يصبدر انتؼهى  ...انخ)
انًمًُىٌ (انطهجخ ،أػعبء هُئخ انتذرَس ،لُبداد انجزَبيج ،انًزاجغ انُظُز أخزي (َتى تحذَذهب)
غزق انتمُُى (يجبشز وغُز يجبشز)
ح .اعتماد التوصٌف
خهخ االػزًبد

يدهس لسى اإلداسح

رقم الجلسة

8

تاريخ الجلسة

1440/7/5ه
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