جامعة  /أكاديمية  :أكاديمية الشروق
كلية  /معهد  :المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
قسم  :شعبة نظم المعلومات االدارية
توصيف مقرر دراسي
 – 1بيانات المقرر
اسم المقرر  :إدارة اإلنتاج و العمليات الفرقة  /المستوي  :االثانية

الرمز الكودي 2105 : :
التخصص  :نظم المعلومات اإلدارية .

 – 2أهدف المقرر:

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

عدد الوحدات الدراسية 13 :

نظري √

عملي

تزويد الطالب بمفاهيم واسسسسسسسة ادارة االنتاج والعملياتع ووبيعة واليفة االنتاج بالمنظمات
الصناعية والخدمية.
الواق
تزويد الطالب بالمفاهيم المهنية واالدارية المطلوبة لممارسسسسسسسة النشسسسسسساو االنتاج
العمل بالمنظمات.
تنمية مهارات الطالب إسسستخداا ااسسساليب واادوات المختلفة للمفابسسلة بيا البداخا واتخا
القرارات.
تنمية المهارات الفنية الخاصسسة بشنشسسطة تصسسميم المنتج والعمليات وتنظيم العما والتخطيط
مجال اانتاج.
تنمية قدرة الطالب التحليلية واالستنتاجية ما خالل عرض ااساليب المختلفة لحا المشكالت
اإلدارية بيئة اعمال المنظمات.
تعريف الطالب بالمعارف الحديثة مجال نظم واستراتيجيات التصني .
تنمية مهارات اإلتصال والتعلم الذاتي والعما بما ريق.

 – 3المستهدف ما تدرية المقرر :
أ – المعر ة والفهم:

أ -1يتعرف الطالب عل اساسيات ومبادئ واليفة االنتاج بالمنظمات الصناعية والخدمية.
أ – 2التعرف عل وبيعة النشاو االنتاج والخدم ومكوناته االساسية.
أ -3هم أهمية مرحلة االعداد والتصميم لإلنتاج ودور نظم واستراتيجيات التصني الحديثة.
أ -4يحدد الطالب معايير إختيار الموق وهيكا العمليات االنتاجية.
أ -5االلماا بدور التخطيط والرقابة تحقيق قاعلية وكفاءة واليفة االنتاج.
أ -6يتعرف ويفسر النما ج واالدوات المستخدمة مجال إدارة االنتاج والعمليات.
أ -7يتعرف الطالب عل مبادئ واسة إدارة ومراقبة الجودة الشاملة للعمليات االنتاجية.
ويتم تنمية المعارف والمفاهيم ما خالل:
 مشاركات الطالب حضور المحابراتع قاعات البحث والندواتع وورش العما.
 القراءة العامة الموجهة.
 أوراق العما الت يعدها الطلبة ما خالل استخداا اإلنترنتع مكتبة المعهد ع وقواعد
البيانات العالمية والمحلية.
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ب – المهارات الذهنية :ب -1تنمية مهارات التحليا واالستنتاج لمساندة عملية اتخا القرارات المتعلقة بواليفة االنتاج.
ب -2تنمية مهارة التعاما م البيانات والمعلومات .
ب -3هم دور االبداع واالبتكار تصميم المنتجات والخدمات.
ب -4اكساب الطالب مهارة التفكير التحليل لتطبيق المفاهيم النظرية عل الواق العمل .
ب -5إكساب الطالب المهارات العملية إدارة اإلنتاج والعمليات بالمنشات.
ب -6اكساب الطالب مهارة العما بفعالية سواء بشكا ردى او بما ريق عما
ويتم تنمية المهارات الذهنية ما خالل:
 تقييم أوراق العما المقدمة ما الطلبة كفرق عما والمكلفة بمهاا محددة.
 التقييم الذات للطالب ما خالل االختبارات الشفهية ودراسات الحالة .
 التقييم السليم للمفاهيم والمصطلحات المتعلقة بمجال التخصص.
جـ  -المهارات المهنية :ج –1تنمية مهارة اسسسستخداا النما ج و االسسسساليب الريابسسسية واالحصسسساخية لحا المشسسسكالت واتخا
القرارات المتعلقة بواليفة االنتاج.
ج 2ج -2تنمية مهارة خلق القيمة ما خالل التكاما تصميم وانتاج السل والخدمات.
ج 3ج -3زيادة القدرة عل االسسستفادة وتطبيق مفاهيم نظم واسسستراتيجيات التصسسني الحديثة الواق
العمل .
جج ج -4تنمية مهارة التنبؤ والتخطيط والرقابة وتطبيقاتها المنظمات الصناعية والخدمية.
ويتم تطوير المهارات المهنية والعملية ما خالل:
 استخداا تطبيقات تكنولوجيا المعلومات العامة.
 استخداا تطبيقات تكنولوجيا المعلومات المتخصصة مثا قواعد البيانات اوركاع .SOL
 حص وتطوير المواق اإللكترونية وأدواتها.
 الحاالت العملية و قا ً لطبيعة كا مقرر .
د – المهارات العامة:

د -1تنمية مهارات االتصال والتعاما م االخريا والقدرة عل التحليا وورح االستفسارات.
د -2اكساب الطالب مهارات التعلم والعما سواء بشكا ردى او بما ريق عما .
د -3هم وبيعسسة ودينسساميكيسسة العمسسا وكيفيسسة تحقيق توقعسسات المسسسسسسستفيسسديا ما العمليسسات االنتسساجيسسة
والخدمية.
د -4إدارة الوقت بفعالية وانهاء االعمال الوقت المحدد.
د -5اكساب الطالب مهارة التعلم الذات .
د -6اكساب الطالب مهارة اعداد المقاالت والعروض وكتابة التقارير .
ويتم تطوير المهارات العامة ما خالل:
 العما بسسسسسسما مجموعات عما ريق عما) إلتماا إنجازات ريق العما مثا العروض
والمشروعات وأوراق العما المقدمة ما الطالب.
 إدارة الوقت إلتماا المهاا المحددة خالل الوقت المحدد.
 دراسسسسسسسة الحالة  Case Studyلتدريب الطالب عليهاع باإلبسسسسسسا ة إل عروض يديوهات
لعمليات ونظم االنتاج بالمنظمات.
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املوضوع

 - 4محتوي
المقرر :

ساعات إرشاد  /دروس

حماضرة

أكادميية  /عملية

إمجايل عدد
الساعات

مرحلة ما قبا االنتاج االعداد والتصميم )
 .1واليفسسة االنتسساج والعمليسسات  :مفسساهيم
اساسية
 .2اختيسسسار الموق وهيكسسسا تكنولوجيسسسا
العمليات
 .3تصميم المنتجات والعمليات

2

4

6

2

4

6

2

4

6

 .4تصميم وتنظيم اساليب العما

2

4

6

 .5نظم واستراتيجيات التصني الحديثة

2

4

6

مرحلة التخطيط
 .6التنبؤ بسالطلسب واعسداد خطسة االن تاج
السنوية
 .7التخطيط الكل لالنتاج

2

4

6

2

4

6

 .8الجدول الرخيس لالنتاج

2

4

6

 .9نظاا تخطيط االحتياجات ما المواد

2

4

6

مرحلة التشغيا
 .10الكفاءة االنتاجية وقياسها

2

4

6

 .11التحليسسسا االقتصسسسسسسسسسادى لقرارات االنتسسساج
باستخداا تحليا التعادل
 .12الصيانة

2

4

6

2

4

6

مرحلة الرقابة
 .13اسسساسسسيات الرقابة عل جودة االنتاج
والعمليات

 -5أساليب التعليم
والتعلم :

-

 -6أساليب التعليم
والتعلم للطالب وي
القدرات المحدودة :

2

4

6

محابرات نظرية باستخداا وساخا ايضاحية . Data Show
تماريا عملية الواجبات المنزلية بحا شيت ااسئلة نهاية كا صا وتسليمه لتصحيح
ااخطاء).
التعلم النشط )بمشاركة الطلبة ما خالل دراسة حاالت عملية
أوراق عما يقدمها الطلبة لموبوعات المقرر ما خالل البحث بالمكتبة وعل شبكة االنترنت).

ساعات مكتبية – ارشاد اكاديمي – ملف المتعثريا و وي اإلحتياجات الخاصة .
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 – 7تقويم الطالب :
أ  -ااساليب
المستخدمة :

جزء نظرى لتقييم قدرة الطالب عل تحصيا المادة العلمية.
حاالت عملية لتقييم قدرة الطالب عل هم الجوانب النظرية وربطها بالواق العمل .
 وتشتما جوانب التقييم عل ما يل :
 امتحان اعمال السنة لتقييم مدى استيعاب الطالب للمقرر امتحان نهاية الفصا الدراس لتقييم مدى استيعاب الطالب للمقرر عدد مرات حضور الطالب المحابرات لتقييم مدى التزاا الطالب بحضور المحابرات. عقد امتحانات دورية و جاخية داخا المحابرة لتقييم قدرة الطالب عل التحصيا والمتابعةالمستمرة للمادة .
 تكليف الطلبة بإعداد أوراق عما بسيطة وتلخيص بعض الموبوعات الدراسية ما خالل الكتابالدراس وبالبحث عل االنترنت ومكتبة المعهد لتقييم مدى مشاركة الطلبة عملية التعلم
النشط بدالً ما اسلوب التلقييا.
-1التقييم االول
-2التقييم الثان

ب – التوقيت :
جـ  -توزي الدرجات:

 :امتحان نصف العاا ااسبوع الثاما
ااسبوع السادس عشر.
 :امتحان نهاية الفصا الدراس
امتحان نهاية العاا

% 75

أعمال السنة  /الفصا الدراس

% 10

حاالت عمليه وأوراق بحثية

%10

حضور ومشاركة

% 5
%100

المجموع

 – 8قاخمة الكتب
الدراسية والمراج :
أ – مذكرات :

 -حاالت عملية وتطبيقية يتم تو يرها للطالب Soft & hard copy

ب – كتب ملزمة :

-

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