مختصر توصيف المقرر
إدارة العمليات
MGT 230
MGT 111
السادس
Module Title:
Module ID:
Prerequisite:
Level:
Credit Hours:

:اسم المقرر
:رقم المقرر
اسم ورقم المتطلب السابق
:مستوى المقرر
:الساعات المعتمدة

Operations Management
MGT 230
MGT 111
6
3

: وصف المقرر

n Module Descripti

This course aims to provide students with an
understanding of the concept of operations
management, as a major functional aspect of
business organizations. The course includes
a variety of related processes, such as
defining objectives, designing and improving
products / services, designing measurements
and standards, production planning and
control, quality control, and the application of
quantitative techniques to resource allocation
and profit maximization

Module Aims
Studying the concept of operations management
and its development and production planning
atively. and controlling quantitatively and quali
Studying ways to improve productivity, and to
study ways of working, and researches on
production development.
Understanding the use of quantitative and
qualitative analysis in practical situations and
industrial companies.

يتناول المقرر تعريف الطالب بمفهوم إدارة العمليات باعتبارها
من أهم المجاالت الوظيفية في منظمات األعمال ؛ حيث
: يغطي المقرر العديد من الجوانب المرتبطة بهذه الوظيفة
 وتصميم، الخدمة/  وتصميم وتحسين المنتج،كتحديد األهداف
 واستخدام، وضبط الجودة،وتخطيط ورقابة اإلنتاج،المعايير
األساليب الكمية في الوصول للتخصيص األمثل للموارد
.المتاحة وتعظيم األرباح

: أهداف المقرر
دراسة مفهوم إدارة العمليات وتطورها ومعرفة
)ًتخطيط ومراقبة اإلنتاج (كما ً ونوعا

1

 ودراسة طرق،معرفة طرق تحسين اإلنتاجية
 وبحوث تطوير اإلنتاج،العمل

2

االلمام باستعمال حاالت تطبيقية في التحليل الكمي
والكيفي في الشركات لصناعية

3

مخرجات التعليم:

Learning
outcomes

يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على:
1

معرفة مفهوم إدارة العمليات وتطورها.

2

تقدير حجم الطلب على منتجات الشركات
الصناعية.

3

التخطيط والرقابة في الشركات الصناعية.

4

دراسة حالة في الشركات الصناعية المحلية.

Understand the concepts of operations
management and its development.
Estimate the size of demand for industrial
companies' products
Plan for industrial companies and how to control
them.
Conduct case studies on local industrial
companies.

محتوى المقرر (يتم تعبئتها باللغة المعتمدة في التدريس)
قائمة الموضوعات
)(Subjects
* مقدمة وتمهيد للمقرر.
* مفهوم إدارة العمليات وتطورها.
* مفهوم تخطيط ومراقبة اإلنتاج.
* إستراتيجية الموقع.
* إستراتيجية الترتيب الداخلي.
* االمتحان الفصلي األول.
* إستراتيجية الموارد البشرية.
* إستراتيجية االستثمار.
* تقدير حجم الطلب على منتجات الشركات الصناعية.
* البرمجة الخطية.
* االمتحان الفصلي الثاني.
* إدارة العملية التكنولوجية.
* التخطيط في الشرك ت الصناعية.
* الرقابة في الشركات الصناعية.
* دراسة حالة في الشركات الصناعية المحلية.
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