جامعة  /أكاديمية  :أكاديمية الشروق
كلية  /معهد  :المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
قسم  :شعبة نظم المعلومات االدارية
توصيف مقرر دراسي
 – 1بيانات المقرر
الرمز الكودي 2105 : :

اسم المقرر  :إدارة اإلنتاج و العمليات الفرقة  /المستوي  :االثانية

التخصص  :نظم المعلومات اإلدارية .

 – 2أهدف المقرر:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

عدد الوحدات الدراسية 13 :

نظري √

عملي

تزويدد الاالدب بمفدداهيم واسدر ادارة االنتدداج والعمليدات ويبيعدة وايفددة االنتداج بالمنظمددات
الصناعية والخدمية.
تزويدد الاالدب بالمفداهيم المهنيدة واالداريدة المالوبدة لممارسدة النشداي االنتداجق دق الواقد
العملق بالمنظمات.
تنمية مهارات الاالب ق إستخدام األساليب واألدوات المختلفة للمفاضلة بدي البددا و واتخدا
القرارات.
تنمية المهارات الفنية الخاصة بأنشاة تصميم المن تج والعمليات وتنظيم العمو والتخادي دق
مجال األنتاج.
تنمية قدرة الاالب التحليلية واالستنتاجية م خالل عرض األساليب المختلفة لحو المشدكالت
اإلدارية ق بيئة اعمال المنظمات.
تعريف الاالب بالمعارف الحديثة ق مجال نظم واستراتيجيات التصني .
تنمية مهارات اإلتصال والتعلم الذاتي والعمو ضم ريق.

 – 3المستهدف م تدرير المقرر :
أ – المعر ة والفهم:

أ -1يتعرف الاالب علق اساسيات ومبادئ وايفة االنتاج بالمنظمات الصناعية والخدمية.
أ – 2التعرف علق يبيعة النشاي االنتاجق والخدمق ومكوناته االساسية.
أ -3هم أهمية مرحلة االعداد والتصميم لإلنتاج ودور نظم واستراتيجيات التصني الحديثة.
أ -4يحدد الاالب معايير إختيار الموق وهيكو العمليات االنتاجية.
أ -5االلمام بدور التخاي والرقابة ق تحقيق قاعلية وكفاءة وايفة االنتاج.
أ -6يتعرف ويفسر النما ج واالدوات المستخدمة ق مجال إدارة االنتاج والعمليات.
أ -7يتعرف الاالب علق مبادئ واسر إدارة ومراقبة الجودة الشاملة للعمليات االنتاجية.
ويتم تنمية المعارف والمفاهيم م خالل:
• مشاركات الاالب ق حضور المحاضرات قاعات البحث والندوات وورش العمو.
• القراءة العامة الموجهة.
• أوراق العمو التق يعدها الالبة م خالل استخدام اإلنترنت مكتبة المعهد وقواعد
البيانات العالمية والمحلية.
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ب – المهارات الذهنية :ب -1تنمية مهارات التحليو واالستنتاج لمساندة عملية اتخا القرارات المتعلقة بوايفة االنتاج.
ب -2تنمية مهارة التعامو م البيانات والمعلومات .
ب -3هم دور االبداع واالبتكار ق تصميم المنتجات والخدمات.
ب -4اكساب الاالب مهارة التفكير التحليلق لتابيق المفاهيم النظرية علق الواق العملق.
ب -5إكساب الاالب المهارات العملية ق إدارة اإلنتاج والعمليات بالمنشات.
ب -6اكساب الاالب مهارة العمو بفعالية سواء بشكو ردى او ضم ريق عمو
ويتم تنمية المهارات الذهنية م خالل:
• تقييم أوراق العمو المقدمة م الالبة كفرق عمو والمكلفة بمهام محددة.
• التقييم الذاتق للاالب م خالل االختبارات الشفهية ودراسات الحالة .
• التقييم السليم للمفاهيم والمصالحات المتعلقة بمجال التخصص.
جـ  -المهارات المهنية :ج – 1تنميددة مهددارة اسددتخدام النمددا ج و االسدداليب الرياضددية واالحصددا ية لحددو المشددكالت واتخددا
القرارات المتعلقة بوايفة االنتاج.
ج 2ج -2تنمية مهارة خلق القيمة م خالل التكامو ق تصميم وانتاج السل والخدمات.
ج 3ج -3زيادة القدرة علق االستفادة وتابيق مفاهيم نظم واستراتيجيات التصني الحديثدة دق الواقد
العملق.
جج ج -4تنمية مهارة التنبؤ والتخاي والرقابة وتابيقاتها ق المنظمات الصناعية والخدمية.
ويتم تاوير المهارات المهنية والعملية م خالل:
• استخدام تابيقات تكنولوجيا المعلومات العامة.
• استخدام تابيقات تكنولوجيا المعلومات المتخصصة مثو قواعد البيانات اوركو .SOL
• حص وتاوير المواق اإللكترونية وأدواتها.
• الحاالت العملية و قا ً لابيعة كو مقرر .
د – المهارات العامة:

د -1تنمية مهارات االتصال والتعامو م االخري والقدرة علق التحليو ويرح االستفسارات.
د -2اكساب الاالب مهارات التعلم والعمو سواء بشكو ردى او ضم ريق عمو .
د -3هددم يبيعددة وديناميكيددة العمددو وكيفيددة تحقيددق توقعددات المسددتفيدي م د العمليددات االنتاجيددة
والخدمية.
د -4إدارة الوقت بفعالية وانهاء االعمال ق الوقت المحدد.
د -5اكساب الاالب مهارة التعلم الذاتق .
د -6اكساب الاالب مهارة اعداد المقاالت والعروض وكتابة التقارير .
ويتم تاوير المهارات العامة م خالل:
• العمو ضم مجموعدات عمدو ف ريدق عمدو إلتمدام إنجدازات ريدق العمدو مثدو العدروض
والمشروعات وأوراق العمو المقدمة م الاالب.
• إدارة الوقت إلتمام المهام المحددة خالل الوقت المحدد.
• دراسدة الحالدة  Case Studyلتددريب الادالب عليهدا باإلضدا ة إلدق عدروض يدديوهات
لعمليات ونظم االنتاج بالمنظمات.
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املوضوع

 - 4محتوي
المقرر :

ساعات إرشاد  /دروس

حماضرة

أكادميية  /عملية

إمجايل عدد
الساعات

مرحلة ما قبو االنتاج فاالعداد والتصميم
 . 1وايفددة االنتدداج والعمليددات  :مفدداهيم
اساسية
 . 2اختيدددار الموقددد وهيكدددو تكنولوجيدددا
العمليات
 . 3تصميم المنتجات والعمليات

2

4

6

2

4

6

2

4

6

 . 4تصميم وتنظيم اساليب العمو

2

4

6

 . 5نظم واستراتيجيات التصني الحديثة

2

4

6

مرحلة التخاي
 . 6التنبدؤ بالالدب واعدداد خادة االنتدداج
السنوية
 . 7التخاي الكلق لالنتاج

2

4

6

2

4

6

 . 8الجدول الر يسق لالنتاج

2

4

6

 . 9نظام تخاي االحتياجات م المواد

2

4

6

مرحلة التشغيو
 . 10الكفاءة االنتاجية وقياسها

2

4

6

 . 11التحليدد ددو االقتصدد ددادى لقدد ددرارات االنتد د دداج
باستخدام تحليو التعادل
 . 12الصيانة

2

4

6

2

4

6

مرحلة الرقابة
 . 13اساسيات الرقابة علق جودة االنتداج
والعمليات

 -5أساليب التعليم
والتعلم :

 -6أساليب التعليم
والتعلم للاالب وي
القدرات المحدودة :

2

4

6

 محاضرات نظرية باستخدام وسا و ايضاحية . Data Show تماري عملية فالواجبات المنزلية بحو شيت األسئلة ق نهاية كو صو وتسليمه لتصحيحاألخااء .
 التعلم النش ) بمشاركة الالبة م خالل دراسة حاالت عملية أوراق عمو يقدمها الالبة لموضوعات المقرر م خالل البحث بالمكتبة وعلق شبكة االنترنت .ساعات مكتبية – ارشاد اكاديمي – ملف المتعثري و وي اإلحتياجات الخاصة .
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 – 7تقويم الاالب :
أ  -األساليب
المستخدمة :

جزء نظرى لتقييم قدرة الاالب علق تحصيو المادة العلمية.
حاالت عملية لتقييم قدرة الاالب علق هم الجوانب النظرية ورباها بالواق العملق .
• وتشتمو جوانب التقييم علق ما يلق:
 امتحان اعمال السنة لتقييم مدى استيعاب الاالب للمقرر امتحان نهاية الفصو الدراسق لتقييم مدى استيعاب الاالب للمقرر عدد مرات حضور الاالب المحاضرات لتقييم مدى التزام الاالب بحضور المحاضرات. عقد امتحانات دورية و جا ية داخو المحاضرة لتقييم قدرة الاالب علق التحصيو والمتابعةالمستمرة للمادة .
 تكليف الالبة بإعداد أوراق عمو بسياة وتلخيص بعض الموضوعات الدراسية م خالل الكتابالدراسق وبالبحث علق االنترنت ومكتبة المعهد لتقييم مدى مشاركة الالبة ق عملية التعلم
النش بدالً م اسلوب التلقيي .

ب – التوقيت :

-1التقييم االول
-2التقييم الثانق

جـ  -توزي الدرجات:

 :امتحان نصف العام ق األسبوع الثام
 :امتحان نهاية الفصو الدراسق ق األسبوع السادس عشر.
امتحان نهاية العام

% 75

أعمال السنة  /الفصو الدراسق

% 10

حاالت عمليه وأوراق بحثية

%10

حضور ومشاركة

% 5

المجموع

%100

 – 8قا مة الكتب
الدراسية والمراج :
أ – مذكرات :

 -حاالت عملية وتابيقية يتم تو يرها للاالب Soft & hard copy

ب – كتب ملزمة :

-

جـ كتب مقترحة :
د – دوريات علمية أو
نشرات......الخ

المرج الر يسق  :أ.د  /محمد سيد عبد المتعال أ.د  /حس اسماعيو ارس ف " 2009ادارة
االنتاج والعلميات  ،القاهرة 2010/2009 ،القاهرة ،مكتبة عين شمس.
William J. Stevenson," Production Operations Management ", 2012

-

قاعدة بيانات دار المنظومة /http://search.mandumah.com
موق شبكة http://www.ssrn.com
موق شبكة المنشاوى http://www.minshawi.com
موق المنظمة العربية للتنمية االدارية.
موق مركز المعلومات ودعم اتخا القرار بمجلر الوزراء.

أستا المادة  :د/محمود زقزوق

ر ير مجلر القسم العلمي:أ.م.د/إيمان ودي عبد الحليم
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