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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 التقنية الوسطى:  الجامعة    
 االدارة التقني:  / المعهدةالكلي   
 المواد أدارةتقنيات :    القسم العلمي    
    ف :تاريخ ملء المل   

 
 :   التوقيع                                   :                                    التوقيع    
                   ثائر هادي  : المعاون العلمي سما                                    ندى عبد المطلب   : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                                    : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 جامعيضمان الجودة واألداء الشعبة     
 سعدية عويد عوني  واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                      
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 معهد االدارة التقني  انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 لسى رمُٛبد ادارح انًٕاد     / انًزكش ؼهًٙ انمسى ان .2

 ادارح انًٕاد اسى / ريش انًمزر .3

 أسجٕػٙ ) َظز٘ ٔػًهٙ ( أشكبل انحضٕر انًزبحخ .4

 انسُٕ٘     2117 – 2116 انفصم / انسُخ .5

 سبػخ481 )انكهٙ(ػذد انسبػبد انذراسٛخ  .6

  2116/ 23/11 ربرٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .7

 أْذاف انًمزر .8

 الموادادارة  األساسيةيعرف الطالب بالمفاهيم 
داراتالمواد  أدارةيقارن الطالب بين   أخرى وا 

 المشترات ختيار جودة الموادأالعممية والطرق التقميدية في  األساليبيكمل الطالب 
 من خالل احتساب حجم الدفعة االقتصادية المواد في انسيابية المواد لمجهات الطالبة أدارةيربط الطالب بين عالقة 

 من حيث تحديد مستويات الخزين المواد بالنسبة لممنشاة أدارة أهميةيفهم الطالب 
 ( المصدر،المكان المناسب 5LIGHTجودة ،السعر،الوقت )الذي يتم تحقيقه لممنظمة من حيث اليوضح لمطالب العائد االقتصادي 

 وكيفية التصرف بها كونها تكاليف يجب تشخيصها والتخمص منها  يعرف الطالب مفاهيم التالف والمستهمك من المواد
 يدرك الطالب أهمية تحديد الكلف المتعلقة بالمواد المشترات وخزنها وهي )كلف الشراء ، كلف التخزين(

 لطالب اهمية ودور التقنيات الحديثة في التعبئة والتغليف للمواديعرف ا

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم ص مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فر

 ؛البرنامج.
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 ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمزربد انيخزج .11

  ْذاف انًؼزيٛخ األ -أ
      ٚزؼهى انطبنت يفبْٛى ػٍ ادارح انًٕاد -1أ

     ٚذرن انطبنت اجزاءاد ػًم ادارح انًشززٚبد     -2أ

 ادارح انًشززٚبد ٚسزٕػت انطبنت أْى ٔظبئف -3أ
 ٚذرن انطبنت دٔر جٕدح انًٕاد انًشززاد )انسؼز،انًصذر،انٕلذ( انًُبست-4أ
 ٚزؼهى انطبنت كٛفٛخ اسزخزاج حجى انذيؼخ االلزصبدٚخ انًشززاد ثبألسبنٛت انزٚبضٛخ  -5أ
   ٚسزٕػت انطبنت اًْٛخ ػًهٛبد انزؼجئخ ٔانزغهٛف -6أ

  ر.ًمزانخبصخ ثبن ٛخانًٓبراراألْذاف   -ة 

  ٚسزخذو انطبنت انطزق انكًٛخ السزخزاج انذيؼخ االلزصبدٚخ انًُبسجخ  - 1ة

 ٚهخص انطبنت اجزاءاد انشزاء انًُبسجخ ثزٕيٛز انًٕاد ثُٕػٛخ جٛذح ٔثسؼز يُبست  - 2ة 

     ٚطجك انطبنت انُظى انحذٚثخ يٙ رحذٚذ يسزٕٚبد انخشٍٚ – 3ة 

    زؼجئخ ٔانزغهٛفٚسزخزج انطبنت اْى انطزق انحذٚثخ يٙ ان -4ة
 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 نؼت األدٔار  -يحبكبح  -ٔسبئم اٚضبح  –حٕاراد  –يُبلشخ  -يحبضزاد رطجٛمٛخ   

 

 

 
 طزائك انزمٛٛى      

 

 اخزجبراد شفٓٛخ ٔرحزٚزٚخ

 

 
 األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 خرؼشٚش لذرح انطبنت ػهٗ انحٕار ٔانًُبلش -1ج        

 رشجٛغ انطبنت ػهٗ يٓبرح انزفكٛز انُبلذ انجُبء -2ج

 رطٕٚز يبػهٛخ انطبنت ػهٗ انزحهٛم ٔاالسزُزبج -3ج

 اٜخزٍٚٚذرن انطبنت يمذار انًسؤٔنٛخ االجزًبػٛخ ٔانمبََٕٛخ رجبِ  -4ج         
 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 

 انزؼهٛى اإلًَبئٙ طزق  –انًُبلشبد    -نؼت األدٔار    -انًحبكبح  

 
 طزائك انزمٛٛى    

  انًشبركخ انفبػهخ يٙ لبػبد انذرص دنٛم انزشاو انطبنت ٔرحًهّ نهًسؤٔنٛخ –االخزجبراد انشفٓٛخ ٔانزحزٚزٚخ 
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 .انشخصٙ(األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر  )انًٓبرادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبراد انؼبيخ-د 

   انطبنت ػهٗ انحٕار ٔانًُبلشخرطٕٚز لذرح  -1د

 يغ انٕسبئم انًزؼذدح رًُٛخ لذراد انطبنت ػهٗ انزؼبيم -2د

 رطٕٚز لبثهٛخ انطبنت ػهٗ انؼًم انجًبػٙ  -3د

 ػهٗ انزؼبيم يغ األسبنٛت انحذٚثخرًُٛخ لذراد انطبنت  -4د   

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 

 يحبٔر َمبش     -    برح انزذرٚت( )اسزً انزذرٚت انصٛفٙ انًُٓجٙ       

 

 

 
  طزائك انزمٛٛى          

 
     

 -االسزمصبء   -االسزجبَخ  
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

 و محمد عبد حسين ادارة المشتريات / غانم فنجان موسى  ـ انكزت انًمزرح انًطهٕثخ 1
موسى و محمد صالح ادارة المشتريات / غانم فنجان 

 عبدالعباس

 ادارة المواد / هيثم الزغبي ومحمد العدوان وعلي المشاقبة )انًصبدر(  ـ انًزاجغ انزئٛسٛخ 2

 ثُٛخ انًمزر .11

 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزؼهٛى اسى انٕحذح / أٔ انًٕضٕع يخزجبد انزؼهى انًطهٕثخ نسبػبدا األسجٕع

انًفٕٓو ،  يمذيخ يٙ ادارح انًٕاد ادارح انًٕاد ٚفٓى انطبنت  4 1

 االًْٛخ ، االْذاف ٔ
 انزحزٚز٘  انُظز٘ 

ٔظٛفخ ٚفٓى انطبنت  4 2

 انشزاء

يمذيخ ػبيخ ػٍ ٔظٛفخ انشزاء ، 

 انًفٕٓو ، االًْٛخ ، االْذاف ، انذٔايغ
 انزحزٚز٘  انُظز٘ 

انًٓبو انًحزهفخ الدارح انشزاء /  اءدارح انشزاٚفٓى انطبنت  4 3-4

زٛبر / اخيسؤٔنٛبد ادارح انًشززٚبد

 يصبدر انشزاء 

 انزحزٚز٘  انُظز٘ 

سٛبسبد ٚفٓى انطبنت  4 5-6-7-8-9 

 انشزاء

سٛبسبد انشزاء )انًزكشٚخ 

 ٔاناليزكشٚخ ( ٔانجًغ ثًُٛٓب 
 انزحزٚز٘  انُظز٘ 

ادارح ٚفٓى انطبنت  4  11

 انًشززٚبد  

ػاللخ ادارح انًشززٚبد  ثبدارح 

  انًخبسٌ ٔانسٛبسبد انزخشُٚٛخ
 زٚز٘ انزح انُظز٘ 

اسززارٛجٛبد ٚفٓى انطبنت  4 11-12

 انشزاء

 انزحزٚز٘  انُظز٘  اسززارٛجٛبد انشزاء 

اسززارٛجٛخ ٚفٓى انطبنت  4 13-14

 انشزاء

 انزحزٚز٘  انُظز٘  اسززارٛجٛخ انشزاء حست انحبجخ 

يصبدر ٚفٓى انطبنت  4 15-16

 انزٕرٚذ

 انزحزٚز٘  انُظز٘  اخزٛبر يصبدر انزٕرٚذ

انحجى ٓى انطبنت ٚف 4 17-18

 االلزصبد٘

رحذٚذ انحجى االلزصبد٘ نطهجٛبد 

 انشزاء 
 انزحزٚز٘  انُظز٘ 

 انزحزٚز٘  انُظز٘  رمٕٚى اداء ٔظٛفزٙ انشزاء ٔانزخشٍٚ  رمٕٚى االداء ٚفٓى انطبنت  4 19

 انزحزٚز٘  انُظز٘  انزخشٍٚ ، انًفٕٓو ،االْذاف،االًْٛخ  انزخشٍٚ  ٚفٓى انطبنت  4 21

ادارح  فٓى انطبنت ٚ 4 21

 انًخبسٌ

انزجؼٛخ انزُظًٛٛخ الدارح انًخبسٌ 

 األخزٖٔػاللزٓب ثبالداراد 
 انزحزٚز٘  انُظز٘ 

سٛبسبد  ٚفٓى انطبنت  4 22

 انزخشٍٚ 

سٛبسبد انزخشٍٚ )انًزكشٚخ 

 ٔاناليزكشٚخ ٔانجًغ ثًُٛٓب(
 انزحزٚز٘  انُظز٘ 

يسزٕٚبد  ٚفٓى انطبنت  4 23-24

 انخشٍٚ

 انزحزٚز٘  انُظز٘  شٍٚ يسزٕٚبد انخ

االصُبف ٚفٓى انطبنت  4  25

 انزاكذح

 انزحزٚز٘  انُظز٘  االصُبف انزاكذح 

االصُبف ٚفٓى انطبنت  4 26

 انزبنفخ

 انزحزٚز٘  انُظز٘  االصُبف انزبنفخ 

انًٕاد ٚفٓى انطبنت  4 27

 انزاكذح ٔانزبنفخ

يؼبنجخ انًٕاد انزاكذح ٔانزبنفخ ٔشطت 

 انًٕاد ٔاجزاءارّ
 انزحزٚز٘  انُظز٘ 

انزؼجئخ ٚفٓى انطبنت  4 28-29-31

 ٔانزغهٛف

انزؼجئخ ٔانزغهٛف ،انًفٕٓو 

 ،االًْٛخ،االْذاف،االَٕاع
 انزحزٚز٘  انُظز٘ 
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               ـ انكزت ٔانًزاجغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  ا

 ( انًجالد انؼهًٛخ , انزمبرٚز ,.... ) 
 مجلة التقني  –مجلة كلية االدارة واالقتصاد 

غ االنكززَٔٛخ, يٕالغ االَززَٛذ ة ـ انًزاج

.... 
موقع كلية االدارة واالقتصاد  –والعربية  –الجامعات االجنبية 

 جامعة بغداد
www.islamoline.net 
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