نموذج رقم ()21
جاهؼح /أكادَوُح  :وزارة التعليم العالي.
كلُح  /هؼهذ  :المعهذ العالي للفنىن التطبيقيت – التجمع الخامس.
قغن  :الطباعت والنشر والتغليف.

ذىصُف هقشس دساعً ( )1028/1027
 - 2تُاًاخ الوقشس
الرمس الكىدي6473 :

إسم المقرر :إدارة إنتاج مطابع

التخصص :طباعت ونشر وتغليف

عذد الىحذاث  )2( :ساعت

 - 1هذف الوقشس:

الفرقت/المستىي :الثالثة  /الفصل الدراسي الثاني

نظري 2

عملي

-

اكتساب الطالب للمهارات المعرفية والذهنية المرتبطة بمفهوم علم إدارة
اإلنتاج ومقو ماته داخل دور الطب ع ودراسة مسارية االنتاج للطرق
الطباعية المختلفة والتخطيط الهيكلى لالدارات المختلفة بدور الطبع
ووظيفة كل منها.

- ٣الوغرهذف هي ذذسَظ الوقشس :فً ًهاَح الوقشس َجة أى َكىى الطالة قادساً ػلً أى:
أ - 4يشرح أسس إدارة االن تاج لمنتجات الطباعة والنشر والتغميف داخل دور
أ  -الوؼلىهاخ والوفاهُن

الطبع

أ – 5يعرف مبادئ عموم إدارة عمميات اإلنتاج.

أ - 6يشرح األسموب والمنهج العممي في التفكير والتخطيط وحل المشاكل.
ب - 4يخطط لعمميات التصميم واالنتاج في المطابع
ب  -الوهاساخ الزهٌُح

ب - 5يفسر عمميات االنتاج في المراحل المختمفة لمطباعة

ب - 6يحل مشاكل التصميم واالنتاج من خالل تطبيق أسموب التفكير العممي
المتسمسل.

ج - 4يصيغ حسابات التكاليف المبدئية لمعممية التصميمية والتنفيذية.
ج - 5يستخدم التحميل االحصائي والتطبيقات الرياضية لتقييم الخامات
جـ  -الوهاساخ الوهٌُح الخاصح تالوقشس

والمنتجات بما يتوافق مع المواصفات القياسية.

ج - 6يطبق التكنولوجيا المناسبة في مجال إدارة اإلنتاج في المؤسسات
الطباعية.
د - 4يعد التقارير الالزمة لممراحل المختمفة .

د  -الوهاساخ الؼاهح

د - 5يجيد إدارة الوقت

د - 6يستخدم التغذية المرتجعة لتحسين األداء

ػذد
الغاػاخ

ًظشٌ

5- 4

مفهوم عمم إدارة اإلنتاج

7

7

8- 6

مقومات إدارة اإلنتاج داخل المطابع

9

9

:- 9

نظم إدارة النتاج داخل دور الطبع

7

7

;

اختبار منتصف الفصل الدراسي

األعثىع

 - 4هحرىي الوقشس

< 43-
- 44
45
- 46
47
48

الوىضىع

مسارية اإلنتاج لمطرق الطباعية المختمفة.
المسار الحرج
التخطيط الهيكمي لالدارات المختمفة بدور

7

7

7

7

7

7

الطبع ووظيفة كل منها.
 +مناقشة األبحاث

امتحان نهاية الفصل الدراسي

 - 1محاضرات مطورة

 - 5أعالُة الرؼلُن والرؼلن

 - 2مناقشات وعروض تعميمية
 - ٣اجراء بحوث

 - 6أعالُة الرؼلُن والرؼلن للطالب
روي القذساخ الوحذودج

هحاضشج خالل الغاػاخ الوكرثُح وذقغُوهن إلٍ هجوىػاخ صغُشج

 - 7ذقىَن الطالب:
 - 4امتحان نظري
أ  -األعالُة الوغرخذهح:

 - 5تكاليف وواجبات منزلية

 -6مناقشات وتقييم أداء صفي

دسوط
أكادَوُ
ج/
ػولُح

 التقييم ( : )2هٌاقشاخ وذقُُن أداء صفٍ  :اعثىػُا ًب  -الرىقُد:

 -التقييم ( : )1اهرحاى ًظشٌ  :األسبوع 8

 التقييم ( : )3هٌاقشح االبحاث :اإلسبوع 21 - 23 التقييم ( : )1اهرحاى ًظشٌ  :األسبوع 21 -أعمال سنة ( %14امتحان نظري  -مناقشات وتقييم أداء

جـ  -ذىصَغ الذسجاخ:

صفي  -هٌاقشح االبحاث)
 -امتحان نظري ( %04فى نهايه الفصل الدراسي)

 -المجموع

% 200

 - 8قائوح الكرة الذساعُح والوشاجغ:

أ  -هزكشاخ

ال يوجد

ب  -كرة /هلضهح

ال يوجد
فاروق أحمد الجيار (د)  :إدارة اإلنتاج وتطب يقات عممية فى الهندسة

جـ  -كرة هقرشحح

الصناعية (كتاب جامعى  ،كمية الهندسة التكنولوجية  ،جامعة حموان  ،بدون

تاريخ)3

د  -دوسَاخ ػلوُح أو ًششاخ ..........إلخ

أعرار الوادج  :م.د /أحوذ هحوذ ػطُح

سئُظ هجلظ القغن الؼلوٍ  :أ.د سهضاى ػثذ الشحوي

