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 موعد المحاضرة:  

               
 ساعات 3الساعات المعتمدة: 

 

   عضو هيئة التدريس   

 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية موقعهو رقم المكتب األكاديمية الرتبة االسم

     

 

 :صف المادةو

ياة وعناصارها المساا  تعرياف الطالاب بمف اوم واهمياة ادارة االنتااج والعملياات فاي المناايت اللاناعية والادمياة واهاداف ا االساتراتياية ا ومف اوم االنتاج يتنااول -

نتاج الماتلفة ا وكاكلا اختياار موقام المااروا ا والتنظايم وطر  قياس ا وكيفية زيادت ا ا الى جانب تحليل عناصر النظام االنتاجي . كما يتناول المسا  ايضا انماط اال

التاطايط االجماالي لالنتااج وجدولاة االنتااج ا الاى جاناب انظماة الداخلي للملنم ا الى جانب تحديد تااكيلة المنتااات المثلاى ا وتاطايط الطاقاة االنتاجياة ا كماا يتنااول 

 .ا واخيرا اللوجستيةاالنتاج الحديثة 

 طبيعة واهمية القرارات التي تتاكها في المنايت الماتلفةو لمفاهيم االساسية الدارة االنتاج والعملياتبا تعريف الطالب. 

  ا وكيفية التمييز بين كل من اتعريف الطالب بانماط االنتاج الماتلف ا واستادامات كل من ا. 

  من القدرة على المفاضلة بين مواقم الماروعات الختيار افضل اتمكين الطالب  ( وذلا باستادام الطر  الكميةTransportation  ). 

 . ) تزويد الطالب بم ارات تحديد تاكيلة المنتاات المثلى باستادام الطر  الكمية ) االلبرماة الاطية 

 باستادام الطر  الكمية  تعريف الطالب بكيفية تنظيم الملنم داخلياً ا وكيفية معالاة االختناقات على خطوط االنتاج . 

 من حيث تحديد مستويات ا وآلية تحديد الطاقة االنتاجية باستادام االساليب الكمية . تاطيط الطاقة االنتاجية يد الطالب بم اراتتزو 

   وجدولة االنتاج  وضم خطط االنتاج تزويد الطالب  بم ارات ( باستادام االسالب الكميةAssignment  ). 

 تعريف الطالب بأنظمة االنتاج الحديثة  (MRP , JIT   من حيث مزاياها ومتطلبات تطبيق ا )وآليات عمل ا.  

 .تعريف الطالب بسلسلة االمداد او اللاستية  وآلية عمل ا 

 

 مكونات المادة: 

 .2013أ. د. غسان الالمي واميرة البياتي ا ادارة االنتاج والعمليات اعمان: دار اليازوري ا  الكتب المقررة: .1

 : سيتم عرض افالم علمية عن منايت صناعية وخدمية تتعلق ببعض الموضوعات التي تدرس . فيديوا أشرطة صوتية( المواد المساندة )أشرطة    .2

 . 2011ادارة االنتاج والعمليات ا د. سليمان عبيدات ا عمان : الاامعة االردنية ا (  -القراءات اإلضافية )الكتب ا الدوريات ... الخ  .3

على الطالب تقديم تقرير عن واحدة من موضوعات المسا  بحدود ثالثة آالف كلمةا يقدم به –لتاارب العلمية .... الخ )إن وجد( دليل الواجبات/ الوظائفا ا  .4 

 . الدراسية ويناقش من قبل الطلبةعرضاً أمام شعبته 

 ... الخت ميدانيةوزيارا مناظرات  واجبات بيتية ا افالم علمي ا محاضراتا مناقااتا حل مسائلا أساليب تدريس المادة:

 

  Learning outcomesنتائج التعلم 

  Knowledge and understandingالمعرفة والف م    .1

 من حيث المعرفة والم ارت األساسية للمادة  ا  بحيث يكون الطالب قادرا على  التعبير عن المفاهيم اإثراء القدرات المعرفية لدى الطالب  -

 . وطبيعة القرارات التي تتاكها والعمليات الدارة االنتاج  االساسية   

 

   Cognitive skillsم ارات اإلدراك ومحاكاة األفكار   .2

 اكساب الطالب م ارات القدرة على االستنتاج والتحليل والربط بين الحقائق والمعلومات النظرية التي درس ا والاانب التطبيقي للمادة .  -

 



 ( Communication skillsاديمي )مم الملادر واألشااص م ارات االتلال والتواصل األك .3

 ان يكون الطالب قادرا على الوصول الى المعلومة المطلوبة  والحلول علي ا من بطون الكتب والمراجم الماتلفة اوككلا من االشااص .--

  

                             Practical   and/ or professional skills (Transferable Skills) م ارات عملية خاصة بالتالص والم نة ذات العالقة  4

 ان يكون الطالب قادرا على استادام وتطبيق ما حلل عليه من مفاهيم وم ارات فنية على ارض الواقم . وان يكون قادرا على دراسة      

 . المتعلقة باالنتاج والعمليات وتحليل الحاالت الدراسية الماتلفة            
 

 

 أدوات التقييــــم:

 تقارير و/أو أبحاث قليرة و/أو مااريم 

 امتحانات قليرة 

 واجبات 

 تقديم شفوي لألبحاث والتقارير 

 امتحانات فللية ون ائية 

 

 

 توزيم العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 20                     االمتحان األول

 20                     االمتحان الثاني

 40                     عالمة 40االمتحان الن ائي 

التقاااااااارير و/أو األبحااااااااث / الواجباااااااات / الماااااااااريم / 

 االمتحانات القليرة  

                    20 

 100                    الماموا

 

 

 األمانة العلمية والتوثيق

 )أسلوب التوثيق )مم أمثلة توضيحية 

 الفكرية ألصحاب ا إسناد الحقو   

  االبتعاد عن السطو األكاديميPlagiarism  

 



 

 توزيم المادة على الفلل الدراسي
 

 

 المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيت ا األسبــــــــوا
الوظائف والتقارير ومواعيد 

 تقديم ا

 

 مدخل الى ادارة االنتاج والعمليات

 تالتطور التأرياي الدارة العمليا  -

 مف وم ادارة العمليات االنتاجية  -

 االهداف االستراتياية الدارة العمليات االنتاجية  -

 االنتاجية  -

 

 

 

 االنتاجية : -

 مف وم ا وعناصرها        

 العوامل المؤثرة في ا        

 طر  قياس ا        

 

 

 استراتياية العمليات -   

 تحليل النظام االنتاجي  -          

 صر النظام االنتاجيعنا -

 

 

    

 انماط االنتــــــــــاج -

 انظمة االنتاج التي ترتكز على العملية -

 

 عرض  افالم علمية

 
  انماط االنتــــــــاج -

 انماط االنتاج التي ترتكز عل المنتج -
 

 

 -المف وم  – اختيار موقم الماروا اللناعي  -

 العوامل المؤثرة –االهمية      

 متحان االولمراجعة واال - 

 

 

 طر  المفاضلة بين المواقم البديلة  -

 تطبيقات عملية  -

  

 زيارة ميدانية  الى أحد الملانم

 
  –المف وم واالهمية  –الترتيب الداخلي للملنم  -

 انواا التلميم –السمات االساسية 
 عرض افالم علمية

  نماذج توازن خط االنتاج  - 

 
 المف وم واالهداف –تاطيط الطاقة االنتاجية   -

 طر  احتساب الطاقة –المستويات    
 

 
 المف وم واالهمية  –تاطيط وجدولة االنتاج  -

 مراجعة واالمتحان الثاني -
 

 

 استراتيايات التاطيط االجمالي لالنتاج        -

 جدولة االنتاج -

 تطبيقات عملية -

   

 

 

   انظمة االنتاج الحديثة -

 ات الماديةتاطيط المتطلب                 

                    (MRP   ) 

 

 

   انظمة االنتاج الحديثة -

 نظام االنتاج الياباني        

            (JIT ) 

 

 
 اللوجستية -

 
 تقديم  التقارير

 تقديم التقارير  تكملة اللوجستية - 

  فترة اجراء االمتحان الن ائي - 

 

 ل ساعة تدريسك عن ساعتين مقابل حام العمل الملقى على عاتق الطالب: ما ال يقل

 

 
 



 سياسة الحضور والغياب:
 

% من السااعات المقاررة للماادة بادون عاكر مرضاي أو ق اري يقبلاه عمياد الكلياة إذ يترتاب اعتباار الطالاب منساحباً مان 15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

الن اائي وتكاون عالمتاه فاي الماادة صافراً فاي حالاة عادم قباول العمياد للعاكر المرضاي أو المادة في حالة قبول العمياد للعاكرا بينماا يمنام مان التقادم لالمتحاان 

 الق ري.

 

     :المراجم العلمية للمادة  

 الكتـــــــــــب 

 2011العبادي ا سمير و الكيالني ا عثمان  " تاطيط ورقابة االنتاج " ا عمان : جامعة القدس المفتوحة ا   . 1

 . 2001العمليات ا الرياض : مع د االدارة العامة ا  .د. نام عبود ا ادارة2

3.Krajewski, Lee  J. & Ritzman, Larry  P. , " Operations Management Processes & Value Chain ,:Wesley 

Publishing Com. Inc. U.S.A K 2005.                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                

4. Heizer Jay & Render Barry, Operation Management ,: Prentice Hall , New Jersey , 2004 .                                  

 

 الدوريات العلمية 

 .  مالة ابحاث الاامعة االردنية1

 .  مالة ابحاث جامعة اليرموك2

 

3. Journal of Operations Management 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


