وزارة التعليم العالى
المعهد العالى للفنون التطبيقية –التجمع الخامس

نموذج ()12
توصيف مقرر دراسي

 -1بيانات المقرر
الرمز الكودي2407 :
التخصص :عام

الفرقة  :الثانية
إسم المقرر  :تخطيط وادارة الفصل الدراسى :األول
انتاج
العام الدراسي2018/ 2017:
عدد الساعات الدراسية  :محاضرة (  ).2درس ( ) -

دراسة قواعد اإلدارة وأسسها ووظائفها واعداد خطط االنتاج وبحوث
 -2هدف
العمليات الصناعية ودراسة طرق ضبط ومراقبة جودة االنتاج وأهم
المقرر:
طرق قياس العمل
 -3المستهدف من تدريس المقرر :
أ -المعلومات
والمفاهيم :

ب -المهارات
الذهنية :

جـ  -المهارات

أن يكون الطالب فى نهاية المقرر قادراً على أن :
1أ -يوضح أهمية اإلدارة في بحوث العمليات الصناعية وخطط إلنتاج
2أ -يذكر قواعد ضبط الجودة لالنتاج .
3أ -يشرح أسس تطبيق البرمجة الخطية في اعداد خطة انتاج
أ -4يحدد وظائف االدارة وبحوث العمليات الصناعية
أ -5يشرح مراحل اإلنتاج المختلفة الخاصة بتخصصه.
أن يكون الطالب فى نهاية المقرر قادراً على أن:
ب-1يقارن بين االعداد الجيد لخطط االنتاج وضبط جودة االنتاج
ب -2يحلل مفهوم الجودة في التخطيط وادارة االنتاج
ب-3يعرضاألسس تطبيق البرمجة الخطية في اعداد خطة انتاج
ب-4يربط الطالب بين طبيعة المنتجات الخاصة بتخصصاتهم المختلفة وبين متطلبات
تصنيعها الفنية والهندسية والتكنولوجية وتحديد الخامات الالزمة لعملية التصنيع
أن يكون الطالب فى نهاية المقرر قادراً على أن :

المهنية الخاصة
بالمقرر:

1جـ -يطبق المنهج العلمى فى بحوث العمليات و خطط االنتاج
2جـ -يطبق البرمجة الخطية في إعداد خطة اإلنتاج.
3جـ -يشخص مراحل ومتطلبات العمليات اإلنتاجية المختلفة لمنتجات الفنون التطبيقية
كل علي حدة حسب تخصصه.
أن يكون الطالب فى نهاية المقرر قادراً على أن:

العامة :

1د -يجمع البيانات وكتابة التقارير.
2د -يستخدم شبكات اإلنترنت
3د -يعد أبحاث وتقارير

د – المهارات
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 -4محتوي المقرر :
م

الموضوع

1

عرض ألهداف المقرر وتوصيفه
ومحتوياته وماتم من خطط التحسين
عن العام الماضى
مفهوم االدارة وبحوث العمليات
الصناعية

3

وظائف االدارة واتخاذ القرارت

2

4

المنهج العلمي وبحوث العمليات

2

2

5

أسس البرمجة الخطية في اعداد
خطط االنتاج
مفهوم الجودة وضبط جودة االنتاج

2

2

-

2

2

-

7

اختبار أعمال السنة

2

8

تحديد المشاكل وفقا للعالقات الفنية
وطرق عالجها
مفهوم في إدارة اإلنتاج.

2

6

اساليب التعليم و التعلم

عدد
الساعات

محاضرة

درس

2

2

-

عروض تقديمية-محاضرة
تفاعلية

2

2

-

محاضرة تفاعلية– إجراء
بحوث

2

-

محاضرة تفاعلية -عرض
تعليمي
إجراء بحوث -محاضرة
تفاعلية
محاضرة تفاعلية
إعداد تقارير
امتحان تحريري

2

2

-

محاضرة تفاعلية

2

2

-

محاضرة تفاعلية

 10العمليات الصناعية.

2

2

-

 11دور المصمم داخل المنظومة اإلدارة
للمؤسسة أو المصنع (التدرج
الوظيفي للمصمم)
 12عالقة المصمم بمقهوم ادارة النتاج

2

2

-

محاضرة تفاعلية -إجراء
بحوث
عصف ذهني-محاضرة
تفاعلية

2

2

-

 13مراجعة قبل االمتحان للنظرى

2

2

-

عصف ذهني-محاضرة
تفاعلية
محاضرة تفاعلية

 14تقييم نهائى (امتحان نهاية الفصل
الدراسي )

2

9

 -5أساليب التعليم
والتعلم

امتحان تحريري

5أ -محاضرة تفاعلية
 5ب -عروض تعليمية و تقديمية-
5ج-اجراء بحوث
 5د –عصف ذهني
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 -6أساليب التعليم
والتعلم للطالب ذوى
القدرات المحدودة

6أ -محاضرات اثناء الساعات المكتبية
6ب -تقسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة بهدف تحسين مستواهم

 -7تقويم الطــالب :
أ -األساليب
المستخدمة

القدرة علي جمع المعلومات و
التعاون
القدرة على جمع المعلومات

أ-1تقديم أبحاث

لتقييم

أ-2تكاليف منزلية

لتقييم

أ-3اختبار أعمال سنة

لتقييم

المحصلة العملية

أ-4عمل تقارير

لتقييم

قدرة االستيعاب المعرفى
والتحليل

أ-5اختبار نهاية الفصل الدراسي

لتقييم

المحصلة المعرفية النظرية
والعملية

والمشاركة والحوار ونقل
المهارات

ب -التوقيت

جـ  -توزيع
الدرجات

ب -1التقييم 1

تقييم األبحاث المقدمة

األسبوع الرابع

ب-2التقييم 2

تقييم العروض التقديمية
من كل طالب

اإلسبوع الخامس

ب-3التقييم 3

امتحان تحريرى

اإلسبوع السابع

ب-4التقييم 4

تقييم التكليفات المنزلية

األسبوع الرابع عشر

ب-5التقييم5

امتحان نهاية الفصل

نهاية الفصل الدراسى

الدراسى االول

االول
%60

 30در جة

ج -2امتحان اعمال السنة

%20

 10درجة

ج-3البحث

%10

 5درجة

ج-4الحضور والتفاعل

%10

 5درجة

ج-5المجموع

%100

 50درجة

ج-1امتحان نهاية العام /الفصل الدراسى
االول
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مذكرة من أستاذ المقرر
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