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 م والتقنيةجامعة االندلس للعلو :مكان تدريس المقرر  .11

 مد السالميحعباس محمد أ  اسم معد مواصفات المقرر:  .12

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13

 

 

 

II. :وصف المقرر 
التاي تاسدإ إلا  خاصاة فاي المسسساات الصاناعية و تخطيط ورقابة اإلنتااج مان أ ام الوظااإلد اإلدارياة

. وتبرز أ مية  ذه الوظيفة بأنها تعمل )سلع أو خدمات(  كفاءة عملية التحويل للمدخالت إل  مخرجات
 ميع األنشطة اإلدارية األخرى لمختلد عناصر النظام )المدخالت، العملياات، المخرجاات(عل  تنسيق ج

 وبما يسدإ إل  تحقيق الكفاءة والفاعلية التنظيمية.
سود تتطرق  ذه المادة إل  أساسيات وظيفتي التخطيط والرقابة علا  اإلنتااج، أناوال الانظم اإلنتاجياة 

خاصة أنظمة الرقابة عل  عل  اإلنتاج دة أنوال النظم الرقابية وكيفية موازنتها، كما تستعرض  ذه الما
الجودة.  كما تتناول  اذه الماادة عالقاة إدارة التخطايط والرقاباة علا  اإلنتااج بأقساام وإدارات المنظماة 

وطريقة تنظيم  اذه اإلدارة ضامن الهيكال التنظيماي  )المبيعات، اإلنتاج، الفحص، المخازن..الخ(األخرى
     للمنظمة.   

III. :مخرجات التعلم 

 (A1) .ت التخطيط والرقابة عل  اإلنتاجبأساسيايظهر المعرفة والفهم   .1

عماال إدارة التخطاايط والرقابااة علاا  اإلنتاااج ودور ااا المهاام فااي تحقيااق الكفاااءة  يفهاام طبيعااة .2
 (A2) .والفاعلية التنظيمية 
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اإلنتااج والرقاباة علا   تخطايطالالمتعلقة بوظيفة  بارات التنظيميةئ األساسية واالعتفهم المباد .3
 (A4 ).  والعمليات

من خالل المفا يم والمبادئ المختلفة لتلك القضايا، وبماا يجعلاه  يةاجنتإلايحلل ويقيم المواقد  .4
 (B1 ).ةجيتانقادراً عل  ابتكار الحلول التي تخدم العملية اإل

لالستفادة منها في عمل المنظمة التي يعمل  اجنتاإل تياملعب قةعلمتلاتقييم الفرص والمشكالت  .5
 (B 2 )بها.

و يساتنبط األساااليب  التاي تضامن تحقياق أ اداد المنظماة المختلفاة ةجياتاناإل العم لأل طيخط  .6

 (B4 ).يةيمنظلتا يةعلفاالق حقت تيلا سةفكال
الحديثاة والمالإلماة، وتقنياات  ياةاجنتاإلم نظلابكفاءة وفاعلية باستخدام  ةجيتانيدير الوحدات اإل .7

 (C1 ).الفعالج تانتوظيفها في مجاالت اإلالمعلومات واالتصاالت الحديثة و

يعمل في بيإلة األعماال المحلياة واإلقليمياة والدولياة المتغيارة ويتعامال ماع الثقافاات المختلفاة،  .8
 ً التاي تحتاجهاا  ياةاجنتاإلو التساويقية والدراساات البحاوث بياناات تحليال مسشارات مساتخدما
 (C3 .)المنظمة

ة والعملياة التاي تمكان مان التميياز والمنتجات المنافسة ويقدم التصورات العلميايحلل االسواق  .9

 (C4 )والمنافسة.
 (D1 )والتواصل مع االخرين والتأثير فيهم.  والتقديم والعرض األعمال تقارير يعد .11
العمال، متحليااً  فاي والمصاداقية والنزا ة كاألمانة العملية الممارسة في االيجابية القيم يكتسب .11

 والمعاايير القانونياة األساس وفاق عماالاأل وإنجااز المساسولية وتحمال االلتازام بسالوكيات
 (D 2 )والمهنية. األخالقية

 وتنمياة الماوارد اساتخدام فاي الرشايد السالوك الوقت والفرص المتاحة للمنظمات ويعزز يدير .12
 (D3 )المواطنة وااللتزام التنظيمي. المستدامة من خالل بالتنمية الوطني والحس الشعور

 

 

 

IV. التدريس والتقويم يجياتمواءمة مخرجات التعلم باسترات 

  :التدريس والتقويم مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةأوال: 
مخرجات المقرر 

 / المعرفة والفهم
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس 

1. (A1) التخطيط والرقابة عل  ات بأسس محاضر
 .اإلنتاج

 -تقارير بحثية  -بحثية  ورق
امتحانات تحريرية  -امتحانات شفهية 

 التكاليد والواجبات المنزلية -

2. (A2)  عمااااال إدارة التخطااااايط  طبيعاااااةبمحاضااااارات
والرقاباااة علااا  اإلنتااااج ودور اااا المهااام فاااي 

، وتخااتم تحقيااق الكفاااءة والفاعليااة التنظيميااة 
 مراجعة سريعة أل م ما تم تناوله.بالمحاضرة 

 -تقارير بحثية  -بحثية  ورق
امتحانات تحريرية  -امتحانات شفهية 

 واجبات المنزليةتكاليد و -

3. (A4) بااارات ئ األساسااية واالعتالمبااادب اتمحاضاار
والرقاباة  تخطايطال نظماةأالمتعلقاة ب التنظيمية
، وتخااتم المحاضاارة  اإلنتاااج والعملياااتعلاا  

 مراجعة سريعة أل م ما تم تناوله.ب

 -تقارير بحثية  -بحثية  ورق
امتحانات تحريرية  -ات شفهية امتحان

 واجبات المنزليةتكاليد و -

4.    
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                                       التدريس والتقويم:                ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية
مخرجات المقرر/ 

 المهارات الذهنية 
 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس

1. ( B1)  اسلوب العصد الذ ني ، من خالل
، وبما حليل أنظمة اإلنتاج وموازنتهات

يجعله قادراً عل  ابتكار الحلول التي 
 .ةجيتانتخدم العملية اإل

 -زلية نمتكاليد وواجبات  -بحثية   ورق
ات امتحان -كوزات  –عصد الذ ني 

 امتحانات تحريرية -شفهية 

2. ( B2)  تخطيط ورقابة طرح نقاط وقضايا
للنقاش من أجل إثراء ا اإلنتاج 

 ومعرفة وجهات النظر وتوجيهها.

 -زلية نمتكاليد وواجبات  -بحثية   ورق
امتحانات  -كوزات  –عصد الذ ني 

 امتحانات تحريرية  -شفهية 
3.    

4. (B4)  اسلوب العصد الذ ني ، والمشاركة
 واالستنباطالجماعية في التحليل 

 -كوزات  –ذ ني عصد  -بحثية   ورق
 امتحانات تحريرية -امتحانات شفهية 

 

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

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

1. ( C1) تتعلق  طرح مبادئ ونظريات وأفكار ادارية
يطلب من الطالب  بتخطيط ورقابة اإلنتاج 

وإثراإلها في ضوء  التطورات مناقشتها 
المتسارعة في مجال االدارة والمنافسة 

 .وتقنيات االتصال

وحلقات   -أنشطة مجموعات 
تكاليد  -بحث مجموعات
 تطبيق عملي  -وواجبات منزلية 

2. ( C3)  وضع حاالت ومشكالت متخيلة من الواقع
ت ورغبات عمالء حاليين ومحتملين لحاجا

 ها.وضع تصورات لحليطلب من الطالب 

وحلقات   -أنشطة مجموعات 
تكاليد  - بحث مجموعات
 تطبيق عملي -وواجبات منزلية 

3.    
4.  (C4)  ألنظمة اإلنتاج عمليةمن خالل حاالت ،

وضع حلول مناسبة ل مرتبطة بها، ومساإلل
 . لها

واجبات تكاليد و -حلقات بحث 
 عملي تطبيق  -منزلية 

 

                                                            :التدريس والتقويم ةت تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجيمواءمة مخرجارابعا: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

1. ( D1) الطالب بدراسة حاالت ادارية ومواقد معينة د يتكل
والرد عل   وعرضها عل  الطالب في القاعة 

 االسإللة واالستفسارات 

 -حلقات بحث مجموعات
 -تكاليد وواجبات منزلية 

 تطبيق عملي
2. ( D2)  تكليد الطالب بعمل  تقارير لموضوعات في

 المقررات أو متصلة بها وفق قواعد  وأزمنة محددة 
 -تكاليد وواجبات منزلية 

 تطبيق عملي
3. ( D3) قاعة آو يقسم الطالب إل  مجموعات عمل داخل ال

خارجها ، ويطرح موضول ليتم مناقشته وإبداء 
 الحلول واآلراء واتخاذ القرار.

تطبيق  -أنشطة مجموعات 
 عملي
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V. مواضيع المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم  كتابةتحديد و

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  
 

 /مواضيع محتوى المقرر كتابة وحدات

 الجانب النظرإ                                                           أوال:

 الرقم

وحدات/ 

موضوعات 

 المقرر

 المواضيع التفصيلية
عدد 

 األسابيع

الساعات 

 الفعلية

مخرجات 

تعلم 

 المقرر

1 

ساسيات أ

التخطيط 

 والرقابة

 التخطيطساسيات أ

2 

 

 

 

 

 

 

6 

)A1) 
(A4) 

 خطيطالت طواتخوبيعة ط

 وفوائد التخطيطهمية أ

 طيطختالوأساليب  واع أن

 خصائص التخطيط الفعالوبادئ م

   الرقابةساسيات أ

 وأنواع النظم الرقابيةساليب أ

 ومعوقات الرقابةتطلبات م

2 
تخطيط ساسيات أ

 ورقابة اإلنتاج

 اإلنتاج والعملياتتخطيط ورقابة ساسيات أ

2 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

(A1) 

(B1) 

(C3) 

 تخطيط ورقابة اإلنتاجهمية وأهداف أ

 المتصلة بتخطيط ورقابة اإلنتاجلبيانات ا

 تخطيط ورقابة اإلنتاجومستلزمات  نشطة أ

 المؤثرة على تخطيط ورقابة اإلنتاجل لعواما

 التخطيط والرقابة على اإلنتاجعالية ف

   خطط اإلنتاجوستراتيجيات إ

قصير  المدى في الشركات بعض وسائل التخطيط 

 )الجدولة، التحميل، والتعاقب( الصناعية

 لجدولةا

 الجدولةهمية أ

ً الجدولة الموجهة داخلياً و خا  رجيا

 الطلب التابع والطلب المستقل

 طرق الجدولة

 األماميةلجدولة ا

 الجدولة المعاكسة

  التحميل

3 
النظم نواع أ

 اإلنتاجية

    أنظمةأنواع 

 

 

 

 

 

 

 

   اإلنتاج المتدفقنظام 

   اإلنتاج الواسعنظام 

 اإلنتاج المستمرظام ن

2 6 

 المستمر ينظام اإلنتاجال صائصخ

 نظام اإلنتاج المستمريوب ع

 اإلنتاج المتغيرظام ن

 نظام اإلنتاج المتغيرصائص خ

http://www.andalusuniv.net/
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 (A1) أنظمة اإلنتاج المتغيرنواع أ

(B2) حسب الطلبإلنتاج ا 

 الدفعنتاج إ

  

ً  المتغير أنظمة اإلنتاج ميمصت     وظيفيا

أنظممممة اإلنتممماج المتغيمممرة علمممى أسممما  ثبمممات صمممميم ت

 الموقع
  

4 

المؤثرة لعوامل ا

على قرارات 

تخطيط ورقابة 

 اإلنتاج

 المصنعجم ح

2 6 

 

 

 

 

(A1) 

(A4) 

(B1) 

(C3) 

 

 المصنع وحقل تخصص المنظمةوع ن

 نظم رقابة اإلنتاجنواع أ

 تخطيط ورقابة اإلنتاج التنظيمي لوظيفةإلطار ا

 وظيفة تخطيط ورقابة اإلنتاجالتنظيمي للموقع ا

 إلدارة التخطيط والرقابة على اإلنتاجالداخلي لتنظيم ا

العتبممارات الواجممب اتباعهمما للتنظمميم األمثممل لتخطمميط 

 ومراقبة اإلنتاج

عالقممممة إدارة تخطمممميط ومراقبممممة اإلنتمممماج بمممماإلدارات 

 واألقسام األخرى في المنظمة :

 ، عالقة إدارة تخطيط ومراقبة اإلنتاج بإدارة المبيعات

مراقبممة  قسممم بعالقممة إدارة تخطمميط ومراقبممة اإلنتمماج 

 المخزون

بة اإلنتماج بققسممام المصمنع عالقة إدارة تخطيط ومراق

 اإلنتاجية :
  

عالقة إدارة تخطيط ومراقبة اإلنتاج بققسممام التصمميم 

 و مراقبة المواد :
  

 بممممممإدارةعالقممممممة إدارة تخطمممممميط ومراقبممممممة اإلنتمممممماج 

 المشتريات و قسم الفحص:
  

5 
في ظل تخطيط ال

 اإلنتاج المتدفق

 أساسية حول اإلنتاج المتدفقمفاهيم 

2 6 

 

 

 

 

 

 

 

(A1) 

(A2) 

(A4) 

(B1) 

(B4) 

(C3) 

 

 او وقت الدورةمن ز

 المحطات النظريدد ع

 الخط اإلنتاجيفاءة ك

 موازنة الخط اإلنتاجيرق ط

 نتاجياألسبقيات وتوازن الخط اإلخطط م

المحطات وتوزيع المهام عليها وفقاً لنظام دد ع

 األسبقيات

 وازنة(التوازن )خسارة المقخير ت

 الغير مستغل في المحطات اإلنتاجيةلوقت ا

 في موازنة الخط اإلنتاجياإلستكشافية لطرق ا

 كيلبرج ووسترريقة ط

 المهام على المحطات بطريقة كليبرج ووسترتوزيع 

 هيليجسن وبيريريقة ط

   المهام وفقاً لطريقة هيليجسن وبيريتوزيع 

6 
في ظل لتخطيط ا

 اإلنتاج بالدفع

 اإلنتاج بالدفعبيعة ط

2 6 

 

 

 
 الرئيسية لتخطيط اإلنتاج بالدفعلمشكالت ا

 اإلنتاج بالدفعاتلوك س
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  اإلنتاج بالدفعاتصائص خ

(A1) 

(A2) 

(A4) 

(B1) 

 (B2) 

(B4) 

(C1) 

(C3) 

(D1) 

(D2) 

(D3) 

 حجم الدفعةحديد ت

 تحديد حجم الدفعداخل م

 تعظيم األرباحدخل م

 تخفيض التكاليفدخل م

 المترتبة عليه والكلف اإلقتصادي للدفعةلحجم ا

للدفعة عندما يكمون الطلمب  اإلقتصاديإحتساب الحجم 

 معروفاً وثابتاً.

الحجممم االقتصممادي للدفعممة بعممد األخممذ باالعتبممار حالممة 

 نقص أو نفاذ المخزون

حالة تسليم الدفعة للمخمزن بشمكل مسمتمر خمالل فتمرة 

اإلنتمماج بممدالً مممن تسممليمها كدفعممة واحممدة بعممد االنتهمماء 

 إلنتاجمن ا

7 
على رقابة لا

 الجودة

 وأوجه الجودةاهية م

1 3 

 

 

 

 

(A1) 

(A4) 

(B4) 

(C4) 

(D1) 

(D2) 

 

 التصميمودة ج

 المطابقةودة ج

 األداء ودةج

 جودة المنتجأبعاد 

 جودة الخدمةبعاد أ

 م الجودةالتاريخية لمفهولمراحل ا

 مفكري الجودةرز أب

 الكلي للجودةلفحص ا

 ووسائل الرقابة اإلحصائية على الجودةأدوات 

 السيطرة على الجودةرائط خ

 الجودة الشاملة ومتطلباتهادارة إ

 إدارة الجودة الشاملةرتكزات م

 الجودة ومتطلبات الحصول عليهاهادات ش

 39 13 إجمالي األسابيع والساعات

 

      الجانب العملي:                                        ثانيا:

 تكتب تجارب )مواضيع( العملي

 مخرجات التعلم الساعات الفعلية عدد األسابيع التجارب العملية الرقم

1.      

2.      

3.      

    إجمالي األسابيع والساعات
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VI. :استراتيجية التدريس 

 مع املحاضرة لقائها فيا سيتم التي للمواضيع بعرض املحاضرة وتبدأ القاء املواضيع في القاعة الدراسيةاملحاضرة ، 

 .تناولته املحاضرة ما ألهم سريعة مراجعة بعمل املحاضرة وتختم. السابقة باملحاضرة ربطها

 وضع مشكلة يراد إيجاد حل لها من قبل الطالب.،  أسلوب حل املشكالت

 .آلراء في اوإبداء الحلول و  ب إى  مجموعات ودالل القاعة وططر  موضو  للمناقشةيقسم الطال ،  املجموعات

 تطر  نقطة للنقاش من أجل إثراءها ومعرفة وجهات النظر وتوجيهها.،  املناقشة

 تكليف الطالب بعمل  تقارطر ملوضوعات في املقرر أو متصلة باملقرر ، األبحاث 

 

VII. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

 A1  A2  D2 2 2 سايات التخطيط والرقابة على اإلنتاجأبحث عن  1

 B1  C3 4 1 نواع أنظمة اإلنتاجأدراسة عن  2

 B2  C1  C3  D1 6 1 مصنعلتحليل نشاط انتاجي  4

مسائل مرتبطة بموازنة الخط اإلنتاجي ل ح 5

 ألنظمة اإلنتاج المتدفق
A1  A2 A4  B4 7 2 

 B1  C3 D1 D3 12 1 ول أنواع أنظمة الرقابة على اإلنتاجح حثب 6

 B4  C4   13 1 خطة لموازنة أنظمة اإلنتاج بالدفعضع و 7

 

VIII. :تقويم التعلم 

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم
نسبة الدرجة إلى درجة  

  يم النهائيوالتق
 المخرجات التي يحققها

1 
حسب فقرة التكليفات  واجبات ال

عاله والتعيينات ا  
10 10% 

حسب فقرة التكليفات 

 والتعيينات اعاله

 ------ ------ --- ------ اختبار أول 2

 A1 A2 A3 B1 B2 B4 %20 20 7 اختبار منتصد الفصل 3

 D1 D2 D3 %10 10 13  حضور المحاضرات 4

 A1 A2 A3 B1 B2 B4 %60 60 حسب برنامج الجامعة االختبار النهاإلي 5

 

IX. تعلملمصادر ا: 
 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
 ، الخدمات الطالبية صنعاء، خطيط ورقابة اإلنتاجتم ، 2017، باس السالميعد/  .1
 الكتب دار لدي اإليداع مقر، بغداد جامعة،والعمليات اإلنتاج إدارة، 2011، انحيف آل الهادي عبد ارثي إ /.دأ .2

  2011 ةلسن (2063 ) لوثائقاو

 المساعدةالمراجع 

1-  

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية
1- 
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2- 
 

 

X. .الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 
 بعد الرجول للواإلح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

مد الغياب بعد عشرين دقيقة ، ويعد الطالب الحضور بداية المحاضرة ويعت  : سياسة حضور الفعاليات التعليمية  .1
  .محروما من المقرر اذا غاب نصف المحاضرات

 التأخير ويسمح له بالدخول كمستمع واذا تكرر الغياب يرفع لرئاسة القسمفي حالة الطالب  ينبه  :  الحضور المتأخر   .2

نسبة لالمتحان النصفي ومن قبل الكلية  بالنسبة الحضور في الموعد المحدد من قبل استاذ المادة بال : ضوابط االمتحان  .3

  .يحرم من دخول االمتحان وإالالنهائي  المتحانل

في المواعيد المحددة دون تأخير واال يحرم الطالب من الدرجات التي تسليم التكاليف والمشاريع  يتم : التعيينات والمشاريع  .4

 .تمنح مقابل هذه األنشطة

 .باتا ويعاقب الطالب الذي ضبط متلبسا بالغش بحسب الئحة شئون الطالب بالجامعةمنعا  الغش ممنوع : الغش  .5

مادة نيابة عنه أو ان يكتب اسم اخر ل امتحان وشخصية طالب لحضور المحاضرة أو دخنتحال م شخص ما باقيا : االنتحال  .6
 .الئحة شئون الطالب بالجامعة قب بحسبويعا انه لم يمتحن المادة في الموعد المحدد غير اسمه إلظهار نافي دفتر االمتح

في قاعة المحاضرة وقاعة االمتحان وإدخال االالت الحاسبة إلى قاعاات استخدام الموبايل  ممنوع:  أخرىسياسات   .7
 حتى ال يشغل زمالئه في قاعة االمتحان. ما يحتاجه، ويلتزم كل طالب بإحضار  االمتحان
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