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   والحسابية  
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 وجاهي

 2/3/2022 تاريخ االعداد  الثاني  الفصل الدراسي 
تاريخ  
 التعديل 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 وصف المقرر المختصر 

يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بمفهوم إدارة اإلنتاج والعمليات وأهميتهما للمنظمة من حيث زيادة اإلنتاجية   •

 في المنظمة وتعظيم األرباح من خالل رفع كفاءة عوامل االنتاج 

 اهداف المقرر 
 التعريف بإدارة اإلنتاج والعمليات ودورها االستراتيجي في المنظمة  -

 تخطيط مواقع المشاريع الجديدة  -

 تخطيط المنتجات الجديدة  -

 الترتيب الداخلي للمصنع والرقابة على الجودة  -

 

 مخرجات التعلم 

A .النظري  الفهم- المعرفة 
 : من الخريج سيتمكن ،المقرر  متطلبات اكمال عند

a1.  معرفة الطالب ألهم المفاهيم المتعلقة بالعملية للوجيستية وعملية نقل المواد وانتاجها وتحويلها 

B -العملي  التطبيق- المعرفة 

mailto:azzam@jadara.edu.jo


 :من الخريج سيتمكن البرنامج،  متطلبات اكمال عند

a2.       دراسه بعض الحاالت العملية الواقعية على ارض الواقع في شركات عالمية او وطنية 

 

C .التحليلية  والمهارات للمشكالت العام الحل- مهارات 
 :من الخريج سيتمكن البرنامج،  متطلبات اكمال عند

s1.      

 القدرة على تحديد موقع االنتاج ومعرفة كمية المخزون وغيرها من االمور المتعلقة بكمية االنتاج  

D .والحسابات  واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت- مهارات 
 :من الخريج سيتمكن البرنامج،  متطلبات اكمال عند

s2.      

 العمل على االنظمة التكنولوجية الحديثة عملية استخدام برنمج بور بوينت،  عمل تخزين 

Eوالسياق  والمسؤولية الذاتي الحكم: الكفايات. ـ 
 :من الخريج سيتمكن برنامج،كمال متطلبات الا عند

c1.      

القدرة على حل المشكالت في حال البدء بمشروع انتاجي  وادارة الوقت وادارة فريق العمل وجميع المهارات  
 االدارية والتشاركية بين فريق العمل بأكمله  

 والتعليم  التعلم طرق 

 عن طريق الساليدات او الين ، ومحاوله عرض حاالت دراسية حول المشاريع الناجحة وكيف تم نجاحها 

 التقييم  طرق 

 طلب عرض تقديمي من الطالب واالمتحانات وكذلك طلب حاالت دراسية واقعية عملية

 

 محتوى المقرر 

 طرق التقييم  طرق التعلم والتعليم  المواضيع مخرجات ال ساعات  أسبوع

1.  
9 

عملية دراسة عملية  

تحويل المواد الى 

مخرجات والعملية  

 التشغيلية  

مدخل إلى إدارة   .1

 اإلنتاج والعمليات 

 
On-line 

Different 

exams 

Presentation 

and case study 

2.  
9 

دراسة عملية  

التخطيط 

والمعوقات  

الموجودة بها  

وكيفية التخلص  

منها ودراسة البيئة  

 وتحليلها  

  :الوحدة الثانية .2

مدخل إلى التخطيط  

 االستراتيجي 

 On-line 

Different exam 

Presentation 

and case study 

3.  
9 

تحليل البيئة  

الداخلية والخارجية  

وااللية المتبعة  

عبر  لجذب العميل، 

دراسة أليات  

 تطوير المنتج  

  الوحدة  .3

تخطيط  :الرابعة

وتطوير المنتج /  

 الخدمة 
On-line 

Different exam 

Presentation 

and case study 



4.  
9 

دراسة العملية 

االنتاجية بحذافيرها 

وبجميع  

خطواتهاوأليه  

 احتساب االنتاج 

  :الخامسةالوحدة  .4

تخطيط وتصميم  

 On-line العملية 

Different exam 

Presentation 

and case study 

5.  
9 

دراسة كمية االنتاج 

المطلوبة،  

واالستراتيجيات 

المتبعة في عملية  

 تحديد االنتاج 

السادسة :   الوحدة  .5

تخطيط الطاقة  

 On-line   اإلنتاجية  

Different exam 

Presentation 

and case study 

 

 المكونات 

 الكتاب 

المعاصره لالنتاج  عبد الستار حسين  المرزووك ومحمود بدر العبيدي ،االدارة  -1

 ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع 2020والعملبات،

( إدارة اإلنتاج والعمليات  2010محسن عبد الكريم والنجار صباح مجيد ) -2

 ،األردن،عمان ،دار وائل للنشر والتوزيع 

3- ,Heizer jay,Render,Barry,2006,8th edition, operation 

management, prentice hall, new jersey,USA 

 المراجع

 المقرر المساند :  -

 ،إدارة اإلنتاج والعمليات، دار المسيرة،عمان األردن 2008عبيدات سليمان ،  -1

( التخطيط والسيطرة على اإلنتاج،األردن عمان :دار  2007العلي،عبد الستار محمد ) -2

 المسيرة للنشر والتوزيع

 جميع المواقع االلكترونية والمقاالت المتعلقة عملية االنتاج والعمليات  موصى به للقراءة 

 e- learningموجودة على  مادة الكترونية

 Google scholar / Google مواقع اخرى 

 

  خطة تقييم المقرر 

 الدرجة  طرق التقييم 
  المخرجات 

     

  A1 A2 S1 C1 30%  )المنتصف( midاالمتحان 

work home 20% A1 A1 S1 C1  

Final exam %50 1a A2 S1 C1  

   100% اعمال الفصل
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ع
ال
 ا
ت
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تق
 

       الوظائف 

       حاالت للدراسة 

       المناقشة والتفاعل 

       أنشطة جماعية

       امتحانات مختبرات ووظائف 

       عروض تقديمية 

       امتحانات قصيرة 



       المجموع

 

 االنتحال 
  بشأن   صارمة   سياسةيوجد في الجامعة  .  ما عمال لشخص اخر ويدعي انه عمله  شخصيأخذ  هو ان    األدبية  السرقةاو  االنتحال  
  اً شخص  يساعد  شخص  أي  على  أيًضا  تنطبق  العقوبات.  السياسة  هذه  تطبيق  سيتم  بالفعل،  االنتحال  اكتشاف  تم  وإذا  االنتحال،

 .(علم  عن بك الخاصة البرمجية التعليمات بنسخ ما لشخص السماح  طريق عن المثال سبيل على ) االنتحال  ارتكاب على  آخر 
 بشدة   نشجعك.  الدراسية  لمقرراتا  تنفيذ  كيفية  حول  األفكار   األفراد   من  عدد  يشارك  حيث  الجماعي  العمل  عن  االنتحال  يختلف

انجاز    في  معاً   العمل   يمكنك  أنه  يعني  هذا.  ذلك  على  معاقبتك  تتم   لن  وبالتأكيد  مجموعات،   في   العمل   على او  عمل مشروع 
  االلتزام   عليك  يجب  الصحيح  بالتقييم  السماح  أجل  من.  المكمل  البرنامج  جوانب  لجميع  كامل  فهم  لديك  يكون   أن  هو  المهم.  وظيفة
الفهم العمل الجماعي، و   لتشجيع  موجودة  المتطلبات  هذه.  ومفصل  أعاله  موضح  هو  كما  المشروع او الوظيفة  عمل  بمتطلبات  بدقة

 .االنتحال منعو  الفردي، التقييم وتسهيل الفردي،

 


