
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم المحاسبة والمراجعة

 المحاسبة والمراجعةبرنامج بكالوريوس 

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة األكاديميمركز التطوير   نائب العميد لشئون الجودة           عميد الكلية        رئيس القسم   
 د. القاسم العباس        د. هدى العماد   د. مشعل الريفي        د. ناصر الطويل د. دمحم سعيد الحاج     

  اإلنتاج إدارةمواصفات مقرر: 
  

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

  اإلنتاج إدارة المقرر:اسم  1

  رمز المقرر ورقمه: 2

 الساعات المعتمدة: 3
 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3    3 

  األولالثالث . الفصل  المستوى والفصل الدراسي: 4

   األعمال  إدارةمبادئ  المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت(: 5

  وجدت(:المتطلبات المصاحبة )إن  6

 أعمال    إدارةبكالوريوس  البرنامج الذي يدرس له المقرر: 7

 العربية لغة تدريس المقرر: 8

 فصلي      نظام الدراسة: 9

 انتظام  -الدراسة في البرنامج : أسلوب  10

 كلية التجارة واالقتصاد جامعة صنعاء  مكان تدريس المقرر : 11

 عبدهللا عبدهللا السنفي  د. أ.      معد)ي( مواصفات المقرر: 12

    تاريخ اعتماد مواصفات المقرر: 13

 

II. :وصف المقرر 

، ويعلب دور أساسي في نجاح  األعمال إدارةفي مجال الرئيسة كبيرة كونه أحد التخصصات  أهميةوالعمليات  اإلنتاج إدارةينال مقرر 
 األنشطةوالعمليات لهذه  اإلنتاج إدارةوالعلميات المختلفة مع التركيز على كيفية ممارسة  اإلنتاج أنشطةالمنظمات ويتناول مواضيع عن 

. ويتطلب تدريس هذا  األنشطةاليمنية لهذه  األعمالفي المنظمات بكفاءة وفاعلية بما يحقق أهدافها باإلضافة الى كيفية تطبيق منظمات 
والمناقشات ودراسة الحاالت وحل تمارين وامثلة عمليه كما يتطلب النزول الميداني المقرر  استخدام استراتيجيات مثل المحاضرات 

 المنظمات لتقييم أدائها .      حدىإل

 

III. :مخرجات التعلم 

 يتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح ان يكون قادرا على ان:
A- المعرفة والفهم 
 والعمليات وخصائصها  وأهدافها  اإلنتاج  إدارةااللمام بمفهوم  -1
 والعمليات  اإلنتاج  إدارةاإللمام بمبادئ ومراكز  -2
 والعمليات.  اإلنتاج إدارةالتعرف على المتغيرات المطلوبة ومتطلبات تطبيق مفاهيم  -3
B-  :المهارات الذهنية 
 والعمليات اإلنتاج  إدارةان يكتسب الطالب القدرة على تطبيقات  -1
 المنظمات   إدارةتنمية القدرة على مواكبة التحسين المستمر في  -2 
 والعمليات .   اإلنتاج إدارةااللمام بمنهجية وأسس -3

- Cالمهارات العملية المهنية 
 والعمليات وتطبيقاتها   اإلنتاج  إدارةاكتساب الطالب القدرة على الربط بين معرفة منهجية  -1
 المنظمات    . إحدىوالعمليات في  اإلنتاج إدارةفي مجال كيفية عمل بحث تطبيقي  -2
 المنظمات  إحدىتنمية القدرة لدى الطالب على مواكبة التحسن  والتطوير في  -3
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- D:المهارات العامة 
 والعمليات  اإلنتاج  إدارةإكتساب الطالب القدرة على المقارنة بين وضع المنظمة قبل وبعد تطبيق  -1
 لعمل من خالل  المشاركة والعمل الجماعي.القدرة على ا -2

 

 رابعا: مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقويم

  أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التدريس والتقويم:

 

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

1- A  يتعرف الطالب على األطر
 اإلنتاج إدارة أنشطةوالمفاهيم المتعلقة ب

 والعمليات 

استخدام وسائل التقنية الحديثة في 
 عرض المحاضرة 

  

 االختبارات التحريرية  ، الواجبات  
 حل التمارين واالمثلة العملية 

 - A2 إدارةااللمام بمادئ ومرتكزات 
 والعمليات .  اإلنتاج

 

 مستوى التفاعل وجدية النقاش  تناول حاالت عملية  وحل امثله 
 حل التمارين واالمثلة العملية 

3A   والعمليات  اإلنتاجالتعرف على نظم
. 

تكليف الطالب بأبحاث خفيفة. 
 وتمارين عمليه 

 البحوث والواجبات   واالمثلة العملية 

          خامسا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقويم:                                            

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

B1  يحلل الطالب المشكالت المتعلقة
 والعمليات   اإلنتاجب
 B2  تقديم الحلول المالئمة بمشكالت

 والعمليات  اإلنتاج
B3  حلل دراسة االختيارات البديلة ي

 لموقع المنظمة .
 

  تكليف الطالب ببحوث جماعية
 التنمية بروح الفريق الواحد 

  تكليف بواجبات تحليليه وشفهيه 

  مجموعات أسلوب استخدام
 التركيز من الطاب

    محاضرات ودراسة حاالت 

  واجبات جماعية وفردية المناقشة الشفهية
 وحل التمارين

  . االختبارات التي تتضمن أسئلة لحلها 

 . االختبارات التحليلية والشفوية 

 سادسا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية التدريس والتقويم:

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

C1  الكتاب الطالب القدرة على الربط بين
 والعمليات  اإلنتاج إدارةمنهجية 

C2 دارةكيفية عمل بحث تطبيقي إل  
 إحدىوالعمليات في   اإلنتاج

 المهارات .
C3   تمكين الطلبة من تطبيق منهج

 اإلنتاج أنشطةالمشكالت اإلدارية في 
 والعمليات .

  واجبات حماسية وتحديد
 اسهامات كل فرد 

  تمكين الطالب من تطبيق الجودة
 في المنظمات  طرح 

   تقديم بحوث عمليه 

  تكاليف فردية ونقاشات 

  تقويم الواجبات الجماعية على أساس ما
 أسهم به كل فرد 

  الواجبات الفردية والجماعية . وحل تمارين
 عملية 

 . تحليل المشكلة وعروض 
 

               سابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقويم:                                              

مخرجات المقرر/ المهارات المهنية 
 والعملية

  استراتيجية التدريس

D1  تمكين الطالب من فهم عملية التنبؤ
 السلع والخدمات .في الطلب على 

  توجيه الطالب للبحث عن كيفية
التنبؤ بالطلب على السلع 

  واجبات وتكليفات  + حل تمارين 

  وجبات وتكليفات + حل تمارين 
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D2  تمكين الطالب من فهم الطاقة
 وكيفية تخطيطها .  اإلنتاجية

D3   في  اإلنتاجتمكين الطالب من فهم
 الوقت المحدد 

 

 والخدمات 

  توجيه الطالب عن كيفية تخطيط
 . اإلنتاجيةالطاقة 

  محاضرات وتكاليف في
في الوقت  اإلنتاجموضوع 

 المحدد 

  دراسات حاالت ووجبات 

 

ثامنا: موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات 
 المعتمدة لها.  

 

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:

 المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 

 األسابيع
الساعات 

 الفعلية
رموز مخرجات 

 تعلم المقرر

1 

 اإلنتاج إدارةمفهوم وتطور 
 والعمليات 

 والعمليات  اإلنتاج إدارةمفهوم 
 والعمليات .  اإلنتاج إدارة أهمية

 والعمليات . اإلنتاج إدارةأهداف 
 والعمليات . اإلنتاج إدارةوظائف 

والعمليات  اإلنتاج إدارةعالقة وظيفة 
 بالوظائف األخرى .

والخدمية   اإلنتاجيةالتطور التاريخي للعمليات 
 . 

2 6 A1  - B 1 

2 

 والعمليات . اإلنتاجنظام  والعمليات   اإلنتاجنظم 
 وخصائصه  .  اإلنتاجنظام 

 نظام العمليات وخصائصه .
 والعمليات المستمر .  اإلنتاجنظام 
 والعمليات المتقطع .  اإلنتاجنظام 

2 6 
A1 – B1  
C1–D1 

3 

  اإلنتاجيةالمصطلحات المرتبطة بالكفاءة   اإلنتاجيةالكفاءة 
 .  اإلنتاجيةمفهوم الكفاءة 

 . اإلنتاجيةالكفاءة  أهمية
 .  اإلنتاجيةالعوامل المؤثرة في الكفاءة 

 . اإلنتاجيةتقييم وقياس الكفاءة 
 .  اإلنتاجيةمقايسس الكفاءة 

 .  اإلنتاجيةصعوبات قياس الكفاءة 
 .  اإلنتاجيةمداخل تحسين الكفاءة 

1 3 B1-C1 

4 

اختيار موقع المنظمة 
 والخدمية  اإلنتاجية

 مفهوم اختيار موقع المنظمة.
 اختيار موقع المنظمة . . أهمية

 أهداف اختيار موقع المنظمة . 
 اختيار موقع المنظمة .خطوات 

 عوامل اختيار موقع المنظمة.

1 3 
A1 – B1- 

C1- D1 
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 طرق المفاصلة بين المواقع . 

5 

 مفهوم الترتيب الداخلي للمنظمة .  الترتيب الداخلي للمنظمة 
 الترتيب الداخلي للمنظمة . أهمية

االعتبارات الواجب مراعاتها عند الترتيب 
 الداخلي للمنظمة ..

 الترتيب الداخلي للمنظمة. أنواع
 مشكالت الترتيب الداخلي للمنظمة .

1 3 B1 – C1 

6 

التنبؤ بالطلب على السلع 
 والخدمات 

التنبؤ بالطلب على السلع  أهميةمفهوم و
 والخدمات . 

لعملية التنبؤ للسلع  الرئيسة  ساليباأل
 والخدمات 

 االبعاد الزمنية للتنبؤ بالسلع والخدمات . 
 التنبؤ ودورة حياة المنتج . 

 مجاالت التنبؤ للسلع والخدمات . 
 خطوات التنبؤ للسلع والخدمات .

العوامل المؤثرة على التنبؤ بالطلب على 
 السلع والخدمات . 

 التنبؤ بالطلب على السلع والخدمات :  أساليب
 الوصفية . ساليباأل
 الكمية .     ساليباأل

2 6 A3 – B3 

  3 1 - الفصلامتحان نصف  

7 

 .  اإلنتاجيةالطاقة  أهميةمفهوم و  اإلنتاجيةالطاقة 
 .  اإلنتاجيةالطاقة  أنواع

  اإلنتاجيةالعوامل التي تحدد حجم الطاقة 
 .  اإلنتاجيةقياس الطاقة 

 .  اإلنتاجيةالتخطيط للطاقة 
 .  اإلنتاجيةخطوات تخطيط الطاقة 

 .  اإلنتاجيةتحديد االحتياجات من الطاقة 
 تحديد الحاجات من اآلالت . 

1 3 
A1 -B1  C2- 
D1 

8 

في الوقت المحدد  اإلنتاجنظام 
Jit   

 في الوقت المحدد . اإلنتاجمفهوم نظام 
 في الوقت المحدد .  اإلنتاجنظام  أهمية

 في الوقت المحدد .  اإلنتاجأهداف نظام 
في  اإلنتاجلتطبيق نظام  األساسيةالمتطلبات 

 الوقت المحدد . 
 في الوقت المحدد .   اإلنتاجعناصر نظام 

 في الوقت المحدد .  اإلنتاجمزايا تطبيق نظام 
في الوقت المحدد  اإلنتاجعيوب تطبيق نظام 

 . 

1 3 C1 
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9 

إعادة هندسة العمليات 
 والخدمية  اإلنتاجية

 اإلنتاجيةمفهوم إعادة هندسة العمليات 
 والخدمية 

 اإلنتاجيةنشأة  وتطور إعادة هندسة العمليات 
 والخدمية.

 اإلنتاجيةأهداف إعادة هندسة العمليات 
 والخدمية.

 اإلنتاجيةإعادة هندسة العمليات  أهمية
 والخدمية.

 اإلنتاجيةمبادئ إعادة هندسة العمليات 
 والخدمية.

 اإلنتاجيةخصائص إعادة هندسة العمليات 
 والخدمية.

خطوات تطبيق إعادة هندسة العمليات 
 والخدمية. اإلنتاجية

 اإلنتاجيةمتطلبات إعادة هندسة العمليات 
 والخدمية. 

 اإلنتاجيةمعوقات إعادة هندسة العمليات 
 والخدمية

 العمليات التي يتم إعادة هندستها . 
المنظمات التي تحتاج الى إعادة هندسة 

 العمليات 
 اإلنتاجيةالعمليات القائمون على إعادة هندسة 

 والخدمية

1 3 B2- C3-D 

11 

 مفهوم الجودة . الجودة 
 الجودة . أهمية 

 خصائص الجودة .
 أهداف الجودة .
 تكاليف الجودة .

 تصميم نظام الرقابة على الجودة .
 خرائط الرقابة على الجودة . 

1 3 A1- D1- D2 

   3 1   االمتحان النهائي   

  42 14 المجموع

 

 تاسعا: استراتيجية التدريس:

 محاضرات  

 دراسات حاالت 

 تكاليف فردية 

 حلول املة عملية 
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 مناقشات فردية 

 
 
 

 الثاني عشر: الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 الحضور والغياب:    1
 % من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة النهائي.25اذا تغيب الطالب 

 الحضور المتأخر:   2
 يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:  3
 كما في الالئحة.

 التكليفات / المهام والمشاريع:    4
 د. يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحد

 الغش:  5
 د. يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بع

 االنتحال:  6
 يفصل سنه من الدراسة.

 سياسات أخرى:  7
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  اإلنتاج إدارةخطة مقرر 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

  اإلنتاج إدارة اسم المقرر: 1

  رمز المقرر ورقمه: 2

 الساعات المعتمدة: 3
 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3    3 

  األولالثالث . الفصل  المستوى والفصل الدراسي: 4

   األعمال  إدارةمبادئ  المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت(: 5

  المتطلبات المصاحبة )إن وجدت(: 6

 أعمال    إدارةبكالوريوس  البرنامج الذي يدرس له المقرر: 7

 العربية لغة تدريس المقرر: 8

 عام + موازي  –نظام فصلي  نظام الدراسة: 9

   -الدراسة في البرنامج : أسلوب  11

 كلية التجارة واالقتصاد جامعة صنعاء  مكان تدريس المقرر : 11

 عبدهللا عبدهللا السنفي  د. أ.      معد)ي( مواصفات المقرر: 12

    تاريخ اعتماد مواصفات المقرر: 13

 

 
 

II. :وصف المقرر 

، ويعلب دور أساسي في  األعمال إدارةفي مجال الرئيسة كبيرة كونه أحد التخصصات  أهميةوالعمليات  اإلنتاج إدارةينال مقرر 
والعمليات لهذه  اإلنتاج إدارةوالعلميات المختلفة مع التركيز على كيفية ممارسة  اإلنتاج أنشطةنجاح المنظمات ويتناول مواضيع عن 

. ويتطلب  األنشطةاليمنية لهذه  األعمالفي المنظمات بكفاءة وفاعلية بما يحقق أهدافها باإلضافة الى كيفية تطبيق منظمات  األنشطة
تدريس هذا المقرر  استخدام استراتيجيات مثل المحاضرات والمناقشات ودراسة الحاالت وحل تمارين وامثلة عمليه كما يتطلب 

 المنظمات لتقييم أدائها .      حدىالنزول الميداني إل

III. :مخرجات التعلم 

 يتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح ان يكون قادرا على ان:
A-  والعمليات وخصائصها  وأهدافها  اإلنتاج  إدارةااللمام بمفهوم  -1المعرفة والفهم 
 والعمليات  اإلنتاج  إدارةاإللمام بمبادئ ومراكز  -2
 والعمليات.  اإلنتاج إدارةالتعرف على المتغيرات المطلوبة ومتطلبات تطبيق مفاهيم  -3
B-  :والعمليات اإلنتاج  إدارةرة على تطبيقات ان يكتسب الطالب القد -1المهارات الذهنية 
 المنظمات   إدارةتنمية القدرة على مواكبة التحسين المستمر في  -2 
 والعمليات .   اإلنتاج إدارةااللمام بمنهجية وأسس -3

- Cت وتطبيقاتها  والعمليا اإلنتاج  إدارةاكتساب الطالب القدرة على الربط بين معرفة منهجية  -1المهارات العملية المهنية 
 المنظمات    . إحدىوالعمليات في  اإلنتاج إدارةكيفية عمل بحث تطبيقي في مجال  -2
 المنظمات  إحدىتنمية القدرة لدى الطالب على مواكبة التحسن  والتطوير في  -3

- D :والعمليات  اإلنتاج  إدارةإكتساب الطالب القدرة على المقارنة بين وضع المنظمة قبل وبعد تطبيق  -1المهارات العامة 
 القدرة على العمل من خالل  المشاركة والعمل الجماعي. -2
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 رابعا: مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقويم

  أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التدريس والتقويم:

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  والفهممخرجات المقرر / المعرفة 

1- A  يتعرف الطالب على األطر
 إدارة أنشطةوالمفاهيم المتعلقة ب

 والعمليات  اإلنتاج

  استخدام وسائل التقنية الحديثة
 في عرض المحاضرة 

   االختبارات التحريرية  ، الواجبات 

  حل التمارين واالمثلة العملية 

 - A2 إدارةبمادئ ومرتكزات االلمام 
 والعمليات .  اإلنتاج

 

  تناول حاالت عملية  وحل امثله   مستوى التفاعل وجدية النقاش 

  حل التمارين واالمثلة العملية 

3A   والعمليات  اإلنتاجالتعرف على نظم
. 

  .تكليف الطالب بأبحاث خفيفة
 وتمارين عمليه 

  البحوث والواجبات   واالمثلة العملية 

          خامسا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقويم:                                            

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

B1   يحلل الطالب المشكالت المتعلقة
 والعمليات   اإلنتاجب

B2    تقديم الحلول المالئمة بمشكالت
 والعمليات  اإلنتاج

B3   يحلل دراسة االختيارات البديلة
 لموقع المنظمة .

  تكليف الطالب ببحوث جماعية
 التنمية بروح الفريق الواحد 

  تكليف بواجبات تحليليه وشفهيه 

  مجموعات أسلوب استخدام
 التركيز من الطاب

    محاضرات ودراسة حاالت 

  واجبات جماعية وفردية المناقشة الشفهية
 وحل التمارين

  . االختبارات التي تتضمن أسئلة لحلها 

 . االختبارات التحليلية والشفوية 

 سادسا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية التدريس والتقويم:

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

 C1 الكتاب الطالب القدرة على الربط بين
 والعمليات  اإلنتاج إدارةمنهجية 

 C2دارةكيفية عمل بحث تطبيقي إل  
 إحدىوالعمليات في   اإلنتاج

 المهارات .
C3  تمكين الطلبة من تطبيق منهج

 اإلنتاج أنشطةالمشكالت اإلدارية في 
 والعمليات .

  واجبات حماسية وتحديد
 اسهامات كل فرد 

  تمكين الطالب من تطبيق الجودة
 في المنظمات  طرح 

   تقديم بحوث عمليه 

  تكاليف فردية ونقاشات 

  تقويم الواجبات الجماعية على أساس ما أسهم
 به كل فرد 

  الواجبات الفردية والجماعية . وحل تمارين
 عملية 

 . تحليل المشكلة وعروض 
 

               سابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقويم:                                              

مخرجات المقرر/ المهارات المهنية 
 والعملية

  استراتيجية التدريس

 D1 تمكين الطالب من فهم عملية التنبؤ
 السلع والخدمات .في الطلب على 

D2  تمكين الطالب من فهم الطاقة
 وكيفية تخطيطها .  اإلنتاجية

D3  في  اإلنتاجتمكين الطالب من فهم
 الوقت المحدد 

  توجيه الطالب للبحث عن كيفية
التنبؤ بالطلب على السلع 

 والخدمات 

  توجيه الطالب عن كيفية
 .  اإلنتاجيةتخطيط الطاقة 

  محاضرات وتكاليف في

  واجبات وتكليفات  + حل تمارين 

  وجبات وتكليفات + حل تمارين 

  دراسات حاالت ووجبات 
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في الوقت  اإلنتاجع موضو
 المحدد 

ثامنا: موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات 
 المعتمدة لها.  

 

 محتوى المقرروحدات /مواضيع 

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:

 الرقم
وحدات/ موضوعات 

 المقرر
 المواضيع التفصيلية

عدد 
 األسابيع

الساعات 
 الفعلية

رموز مخرجات تعلم 
 المقرر

1 
 إدارةمفهوم وتطور 

 والعمليات اإلنتاج

 والعمليات  اإلنتاج إدارةمفهوم 
 والعمليات .  اإلنتاج إدارة أهمية

 والعمليات . اإلنتاج إدارةأهداف 
 والعمليات . اإلنتاج إدارةوظائف 

والعمليات بالوظائف  اإلنتاج إدارةعالقة وظيفة 
 األخرى .

 والخدمية  .  اإلنتاجيةالتطور التاريخي للعمليات 

2 6 A1  - B 1 

 والعمليات اإلنتاجنظم  2

 والعمليات . اإلنتاجنظام 
 وخصائصه  .  اإلنتاجنظام 

 نظام العمليات وخصائصه .
 والعمليات المستمر .  اإلنتاجنظام 
 والعمليات المتقطع .  اإلنتاجنظام 

2 6 
A1 – B1  
C1–D1 

 اإلنتاجيةالكفاءة  3

 . اإلنتاجيةالمصطلحات المرتبطة بالكفاءة 
 .  اإلنتاجيةمفهوم الكفاءة 

 . اإلنتاجيةالكفاءة  أهمية
 .  اإلنتاجيةالعوامل المؤثرة في الكفاءة 

 . اإلنتاجيةتقييم وقياس الكفاءة 
 .  اإلنتاجيةمقايسس الكفاءة 

 .  اإلنتاجيةصعوبات قياس الكفاءة 
 .  اإلنتاجيةمداخل تحسين الكفاءة 

1 3 B1-C1 

4 
اختيار موقع المنظمة 

 والخدمية اإلنتاجية

 المنظمة. مفهوم اختيار موقع
 اختيار موقع المنظمة . . أهمية

 أهداف اختيار موقع المنظمة . 
 خطوات اختيار موقع المنظمة .

 عوامل اختيار موقع المنظمة.
 طرق المفاصلة بين المواقع . 

1 3 
A1 – B1- 

C1- D1 

 الترتيب الداخلي للمنظمة 5

 مفهوم الترتيب الداخلي للمنظمة . 
 الترتيب الداخلي للمنظمة . أهمية

االعتبارات الواجب مراعاتها عند الترتيب الداخلي 
 للمنظمة ..

 الترتيب الداخلي للمنظمة. أنواع

1 3 B1 – C1 
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 مشكالت الترتيب الداخلي للمنظمة .

6 
التنبؤ بالطلب على السلع 

 والخدمات

التنبؤ بالطلب على السلع والخدمات  أهميةمفهوم و
 . 
 لعملية التنبؤ للسلع والخدمات  الرئيسة  ساليباأل

 االبعاد الزمنية للتنبؤ بالسلع والخدمات . 
 التنبؤ ودورة حياة المنتج . 

 مجاالت التنبؤ للسلع والخدمات . 
 خطوات التنبؤ للسلع والخدمات .

العوامل المؤثرة على التنبؤ بالطلب على السلع 
 والخدمات . 

 ع والخدمات : التنبؤ بالطلب على السل أساليب
 الوصفية . ساليباأل
 الكمية .     ساليباأل
 
 

2 6 A3 – B3 

  3 1 - امتحان نصف الفصل 

  اإلنتاجيةالطاقة  7

 .  اإلنتاجيةالطاقة  أهميةمفهوم و
 .  اإلنتاجيةالطاقة  أنواع

 .  اإلنتاجيةالعوامل التي تحدد حجم الطاقة 
 .  اإلنتاجيةقياس الطاقة 

 .  اإلنتاجيةالتخطيط للطاقة 
 .  اإلنتاجيةخطوات تخطيط الطاقة 

 .  اإلنتاجيةتحديد االحتياجات من الطاقة 
 تحديد الحاجات من اآلالت . 

1 3 A1 -B1  C2- D1 

8 
في الوقت  اإلنتاجنظام 

   Jitالمحدد 

 في الوقت المحدد . اإلنتاجمفهوم نظام 
 في الوقت المحدد .  اإلنتاجنظام  أهمية

 في الوقت المحدد .  اإلنتاجأهداف نظام 
في الوقت  اإلنتاجلتطبيق نظام  األساسيةالمتطلبات 
 المحدد . 

 في الوقت المحدد .   اإلنتاجعناصر نظام 
 في الوقت المحدد .  اإلنتاجمزايا تطبيق نظام 

 في الوقت المحدد .  اإلنتاجعيوب تطبيق نظام 

1 3 C1 
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9 
إعادة هندسة العمليات 

 والخدمية  اإلنتاجية

 والخدمية اإلنتاجيةمفهوم إعادة هندسة العمليات 
 اإلنتاجيةنشأة  وتطور إعادة هندسة العمليات 

 والخدمية.
 والخدمية. اإلنتاجيةأهداف إعادة هندسة العمليات 

 والخدمية. اإلنتاجيةإعادة هندسة العمليات  أهمية
 والخدمية. اإلنتاجيةمبادئ إعادة هندسة العمليات 

 اإلنتاجيةخصائص إعادة هندسة العمليات 
 والخدمية.

 اإلنتاجيةخطوات تطبيق إعادة هندسة العمليات 
 والخدمية.

 اإلنتاجيةمتطلبات إعادة هندسة العمليات 
 والخدمية.

 والخدمية اإلنتاجيةمعوقات إعادة هندسة العمليات 
 يتم إعادة هندستها . العمليات التي

 المنظمات التي تحتاج الى إعادة هندسة العمليات
 اإلنتاجيةالقائمون على إعادة هندسة العمليات 

 والخدمية

1 3 B2- C3-D 

 الجودة  11

 مفهوم الجودة .
 الجودة . أهمية 

 خصائص الجودة .
 أهداف الجودة .
 تكاليف الجودة .

 تصميم نظام الرقابة على الجودة .
 خرائط الرقابة على الجودة . 

1 3 A1- D1- D2 

   3 1   االمتحان النهائي   

  42 14 المجموع

 
 

 التعيينات والتكليفات:

 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

1 
 إدارةالتعرف على مفاهيم  حل حاالت في نهاية كل محاضرة 

 والعمليات  ومابدئها اإلنتاج
 وتطبيقها 

من االسبوع الثاني الى 
 11 االسبوع الثاني عشر 

2 
تجهيز تقرير عن الموضوعات المقررة من 

 خالل تقسيم الطالب في مجموعات 
المسئولية القدرة على تحمل 
 بالعمل الجماعي 

من االسبوع الثاني الى 
 االسبوع الثاني عشر

21 

 
 تقويم التعلم : 
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 الدرجة األسبوع التقويم أنشطة الرقم
نسبة الدرجة إلى درجة  

 التقويم النهائي
 المخرجات التي يحققها

1 
الحضور والواجبات 

 والتكاليف  
المحدد  اليوم

 للمحاضرة
31 31 % 

 اإلنتاج   إدارةااللمام بمقرر 
 والعمليات وتطبيقاتها 

 اختبار منتصف الفصل  2
بعد انجاز نصف 

 المقرر
21 21 % 

التعرف على المام واستيعاب الطالب 
 بما تم اخذه من المقرر 

 االختبار النهائي  3
بعد انتهاء جميع 

 المحاضرات
51 51% 

ان يكتسب الطالب القدرة على معرفة 
والعمليات  اإلنتاج إدارةمنهجية 

 وتطبيقاتها 

  %111 111  المجموع 

 

 مصادر التعلم:

 الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.)اسم المؤلف، سنة النشر، اسم 

 المراجع الرئيسة: ) ال تزيد عن مرجعين( 

 احمد الشامي . األمين. صنعاء  د. عبدهللا عبدهللا  السنفي ،  د. م (  د .  2119والعمليات )  اإلنتاج إدارة
 السنفي  . األمين . صنعاء .   عبدهللا عبدهللا د. م ( 2117والخدمية )  اإلنتاجيةالعمليات  إدارة

 المراجع المساعدة

 والعمليات . األمين . صنعاء   اإلنتاج إدارةم ( 2118عبد اللطيف مصلح عايض )  د.  
 بغداد    –مطبعة الذاكره  –والعمليات  اإلنتاج إدارةم ( 2112صباح النجار )  د. عبد الكريم محسن ،  د. 

 )إن وجدت(مواد إلكترونية وإنترنت:    

1- 

 مراجع اجنبية:

Total  Quality  Management .  Sweden  March , 1998  
Arora , S.C. Applying  Iso9000  Quality  Management  system  , 1996  

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.
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 يتعلق باآلتي:بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما 

1 
سياسة حضور الفعاليات التعليمية:  تحدد سياسة الحضور ومتى يعتمد الغياب وكيفيته ونسبته، ومتى يعد الطالب محروماً من 

 المقرر

 يتم تحديد السياسة المتبعة في حاالت تكرار تأخر الطالب عن حضور الفعاليات التعليمية  الحضور المتأخر :   2

3 
االمتحان: تحديد السياسات المتبعة في حاالت الغياب عن االمتحان و توصيف السياسة المتبعة في حاالت تأخر ضوابط 

  الطالب عن االمتحان.

 التعيينات والمشاريع: تحديد السياسات المتبعة في حاالت تأخير تسليم التكاليف والمشاريع ومتى يجب أن تسلم إلى األستاذ. 4

 في التكاليف بأي طريقة من طرائق الغش.أو الغش: تحدد هنا السياسات المتبعة في حاالت الغش إما في االمتحانات  5

 االنتحال: يحدد تعريف االنتحال وحاالته واإلجراءات المتبعة في حالة حدوثه. 6

 ..... الخ مواعيد تسليم التكليفاتأو سياسات أخرى: أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل  7


