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 الجامعة التقنية الوسطى

 الكلية التقنية االدارية / بغداد 

 قسم تقنيات ادارة االعمال 

لساعات االسبوعية ا                                                                                                     

لمجموعا       نظري         عملي                        اسم المادة                               السنة الدراسية   

3                     1              2االدارة                                     االول                                

   ةلغة التدريس : العربي

. ةلمبادئ االدارالهدف العام : تعريف الطالب بالجوانب االساسية   

الهدف الخاص : تعريف الطالب بالوظائف االدارية للمدير وتقنيات االتصال في المنظمات ، فضالً عن وظائف المنظمة 

 واالتجاهات المعاصرة في االدارة . 

 

 االسبوع

 
 التفاصيل

 االول والثاني 

 

 مدخل الى االدارة

  . سمات المدير هارات المدير ،مفهوم االدارة ، مستويات االدارية ، المدير ، ادوار المدير ، م

 الثالث والرابع 

 

 المدراس الفكرية في االدارة 

 المدرسة الكالسيكية : االدارة العلمية ،المبادئ االدارية ، البيروقراطية .

 المدرسة السلوكية )االنسانية( الخامس والسادس

 العالقات االنسانية ، نظرية الحاجات . 

 الحديثة المدراس  السابع والثامن 

 ادارة نظرية النظم ، النظرية الموقفية ، دوكالس مكريكور 

 بيئة المنظمة  التاسع والعاشر 

 مفهوم البيئة ، البيئة الداخلية ، البيئة الخارجية ، ادارة البيئة . 

الحادي عشر 

 والثاني عشر 

 الوظائف االدارية 

 التخطيط 

لخطط واع اة التخطيط ، مستويات التخطيط ، انمفهوم التخطيط ، اهمية التخطيط ، مراحل عملي

 ، االساليب التخطيط .

الثالث عشر 

 والرابع عشر 

 التنظيم 

ميع سس تجمفهوم التظيم ، مبادئ التنظيم ، التخصص وتقسيم العمل ، السلطة والمسؤولية ، ا

 الوظائف . 

 التوجيه  الخامس عشر 

 مفهوم التوجيه ، ادوات التوجيه ؟

 السادس عشر

 والسابع عشر 

 الرقابة 

 قابة . ت الرمفهوم الرقابة ، اغراض الرقابة ، انواع الرقابة ، مراحل عملية الرقابة ، ادوا

الثامن عشر 

 والتاسع عشر 

 االتصاالت 

 ،تصاالت ع االمفهوم االتصاالت ، اهمية االتصاالت ودورها في االدارة ، عملية االتصال ، انوا

 امل معها . محددات االتصاالت والتع

االسبوع الحادي 

 والعشرين 

 

 

 

 

 

 

 وظائف المنظمة 

 وظيفة االنتاج والعمليات 

ج االنتا راراتقمفهوم االنتاج والعمليات ، اهداف ادارة االنتاج والعمليات ، عملية التحويل ، 

 والعمليات .
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االسبوع الثاني 

 والعشرين 

 وظيفة التسويق 

لسوق ويقي )المنتوج ، التسعير ، الترويج التوزيع ( ، امفهوم التسويق ، المزيج التس

 المستهدف . 

االسبوع الثالث 

 والعشرين 

 وظيفة الموارد البشرية 

 ة . لبشريامفهوم الموارد البشرية ، الدور االستراتيجي للموارد البشرية ، وظائف الموارد 

االسبوع الرابع 

 والعشرين 

 وظيفة االدارة المالية 

 دارة المالية ، التخطيط المالي ، التحليل المالي ، مصادر التمويل . مفهوم اال

الخامس والعشرين 

والسادس 

 والعشرين 

 اخالقيات االعمال  المسؤولية  االجتماعية

 اخالقيات االعمال 

 المسؤولية االجتماعية 

السابع والعشرين 

 والثامن والعشرين 

 التحديات المعاصرة لالدارة ؟

 

عشرين التاسع وال

 والثالثين 

 االتجاهات المعاصرة في االدارة 

 ادارة الجودة الشاملة ، ادارة المعرفة ، ادارة التميز . 

 

     المصادر : 

 ن . ، دار وائل للنشر ، عما "االدارة واالعمال"،  2008العامري ، صالح مهدي والغالبي ، طاهر محسن ،  -1

 عمان .  ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، "واالساليب في االدارةتطور الفكر "،  2005العتيبي ، صبحي جبر ،  -2

 ، دار دجلة ، عمان .  "االدارة واتجاهاتها المعاصرة"،  2007منير ، زيد  -3
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 الجامعة التقنية الوسطى

 الكلية التقنية االدارية / بغداد 

 قسم تقنيات ادارة االعمال 

 

 الساعات االسبوعية
 اسم المادة لسنة الدراسيةا

 النظري العملي المجموع

 قراءات ادارية االولى 1 3 4

 السنة

2000 

 الطبعة

 االولى

 اعداد

 د. اياد الرحيم

 د. صباح حميد

 الكتاب المنهجي

 )مشروع كتاب(

 قراءات باللغة االنكليزية

 لغة التدريس

 االنكليزية

 

النكليزية في مجال مفردات الخطة الدراسية للقسم وتمكينه من فهم المصطلحات تعريف الطالب بالمصطلحات ا -الهدف العام :

 المطروحة في المجاالت المختلفة.

تمكين الطالب من القراءة باللغة االنكليزية لمواضيع تتعلق بتخصصه واتاحة الفرصة للتواصل مع ما تطرحه  -الهدف الخاص :

 تصاصه.الكتب والمجالت والبحوث االجنبية في مجال اخ

 

 المفردات النظرية والعملية

 االسبوع تفاصيل المفردات

 التعريف بالمصطلحات االنكليزية المتعلقة بالمواضيع االساسية

 الختصاصات قسم تقنيات العمليات 
 االول

 الثاني قراءات لمواضيع مختارة في مجال االدارة

 الثالث استخدامات عملية لمصطلحات مختارة في مجال االدارة

 الرابع محاورات داخل القاعة الدراسية في مجال االدارة

 الخامس قراءات لمواضيع مختارة في مجال التسويق

 السادس استخدامات عملية لمصطلحات مختارة في مجال التسويق

 السابع محاورات داخل القاعة الدراسية في مجال التسويق

 لثامنا قراءات لمواضيع مختارة في مجال ادارة العمليات

 التاسع استخدامات عملية لمصطلحات مختارة في مجال ادارة العمليات

 العاشر محاورات داخل القاعة الدراسية في مجال ادارة العمليات

 الحادي عشر قراءات لمواضيع مختارة في مجال ادارة المواد والتخزين

 الثاني عشر استخدامات عملية لمصطلحات مختارة في مجال ادارة المواد والتخزين

 الثالث عشر محاورات داخل القاعة الدراسية في مجال ادارة المواد والتخزين

 الرابع عشر قراءات لمواضيع مختارة في مجال االدارة االستراتيجية

 الخامس عشر استخدامات عملية لمصطلحات مختارة في مجال االدارة االستراتيجية

 السادس عشر االدارة االستراتيجيةمحاورات داخل القاعة الدراسية في مجال 

ال قراءات لمواضيع مختارة في مجال نظم المعلومات واستخدامات عملية لمصطلحات مختارة في مج

 نظم المعلومات
 السابع عشر

 الثامن عشر محاورات داخل القاعة الدراسية في مجال نظم المعلومات

 التاسع عشر يةقراءات لمواضيع مختارة في مجال ادارة الموارد البشر

 العشرون استخدامات عملية لمصطلحات مختارة في مجال ادارة الموارد البشرية

 محاورات داخل القاعة الدراسية في مجال ادارة الموارد البشرية
الحادي 

 والعشرون

 قراءات لمواضيع مختارة في مجال االدارة المالية
الثاني 

 والعشرون
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 في مجال االدارة المالية استخدامات عملية لمصطلحات مختارة
الثالث 

 والعشرون

 محاورات داخل القاعة الدراسية في مجال االدارة المالية
الرابع 

 والعشرون

 قراءات لمواضيع مختارة في مجال ادارة الخطر
الخامس 

 والعشرون

 استخدامات عملية لمصطلحات مختارة في مجال ادارة الخطر
السادس 

 والعشرون

 اعة الدراسية في مجال ادارة الخطرمحاورات داخل الق
السابع 

 والعشرون

 قراءات لمواضيع مختارة في مجال االقتصاد وتقييم المشاريع
الثامن 

 والعشرون

 استخدامات عملية لمصطلحات مختارة في مجال االقتصاد وتقييم المشاريع
التاسع 

 والعشرون

 الثالثون المشاريع محاورات داخل القاعة الدراسية في مجال االقتصاد وتقييم

 

 

 

 -المصادر :

1. Peter Wright, Strategic Management, 1998. 

2. Philip Kotler, Marketing Management, 1997. 

3. Krajewski, Operations Management, Strategy & Analysis, 1999. 

4. Luis R. Gomez – Mejia, Management Human Resources, 1998. 

5. Paul S. Licker, Management Information Systems, A strategic Leadership 

Approach, 1997. 

6. J. Fred Weston, Essentials of Managerial Finance, 1996. 

7. W. Williams, C. A., Risk Management & Insurance, 7th ed., 1995. 

8. Richard  L. Daft, Management, 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سطىالجامعة التقنية الو  

 الكلية التقنية االدارية / بغداد 

 قسم تقنيات ادارة االعمال 
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 الساعات االسبوعية
 اسم المادة السنة الدراسية

 النظري العملي المجموع

 االحصاء االولى 1 3 4

 السنة

1989 

 الطبعة

 االولى

 المؤلف

 د. محمود حسن

 المشهداني ، أمير حنا

 الكتاب المنهجي

 االحصاء

 لغة التدريس

 العربية

 

تعريف الطالب باهمية علمم االحصماء وعالقتمه بعلمم االدارة وتوضميح المجماالت التمي يسمتخدم فيهما والغمرض ممن  -العام : الهدف

 استخدامه، كذلك التعرف على االساليب التطبيقية الضرورية لتشخيص المشاكل وحلها وتطبيقاتها على الحاسبات االلكترونية. 

 

ع البيانمات الطالب المهارات العملية في مجاالت استخدام اساليب علم االحصاء وتطبيقاته واسماليب جمم أكساب -الهدف الخاص :

 وعرضممها بمختلمممف الطمممرق وتطبيقمممات مقممماييس النزعمممة المركزيممة والتشمممتل واالرتبممماط واالنحمممدار وحمممل المعمممادالت باسمممتخدام

 المصفوفات والمحددات. 

 

 المفردات النظرية

 سبوعاال تفاصيل المفردات

 االول الطريقة االحصائية في البحث العلمي واسلوب تصميم البحوث-تعريف علم االحصاء

 الثاني والثالث جمع وتصنيف وتبويب البيانات ، اساليب جمع البيانات ، وسائل جمع البيانات

 الرابع االخطاء الشائعة في جمع البيانات 

 الخامس تقطعة(لمتغيرات العشوائية )المستمرة والمالتوزيعات التكرارية واساليب عرض البيانات ، ا

 السادس التوزيع التكراري،التوزيع التكراري النسبي-العرض الجدولي للبيانات

 السابع التوزيع التكراري المتجمع-التوزيع التكراري المزدوج

 ثامنال العرض الهندسي للبيانات ، االشرطة البيانية ، المستطيل البياني ،الخط البياني 

 التاسع المدرج والمضلع والمنحنى التكراري ، منحنى التوزيعات التكرارية المتجمعة 

 العاشر رموز ومصطلحات  ، رمز الجمع

 الحادي عشر رمز الضرب

 الثاني عشر مقاييس النزعة المركزية  مفهوم المتوسطات والهدف من احتسابه

 ثالث عشرال الوسط الحسابي )طرق حسابه ، ميزاته وعيوبه(

 الرابع عشر الوسط التوافقي ، الوسط التربيعي ، الوسط الهندسي

 الخامس عشر المنوال ، الوسيط

 السادس عشر المقاييس التجريئية )الربيعيات( ، العالقة بين الوسط الحسابي والوسيط والمنوال

 السابع عشر مقاييس التشتل ، مفهوم التشتل والهدف من احتسابه

 الثامن عشر نحراف الربيعي ، االنحراف المتوسط ، االنحراف المعياري ، التباينالمدى ، اال

 التاسع عشر مقاييس التشتل النسبية ، معامل االختالف ، الدرجة المعيارية

 العشرون االرتباط الخطي البسيط )بيرسون(

 الحادي والعشرون ارتباط الرتب )سبيرمان(

 الثاني والعشرون ومعامل التوافق(ارتباط الصفات )معامل االقتران 

 الثالث والعشرون االنحدار الخطي البسيط ، العالقة بين معامل االرتباط واالنحدار

 الرابع والعشرون المتجهات والمصفوفات ، تعريف المتجه ، ضرب المتجهات

 الخامس والعشرون ماثلة(تتعريف المصفوفة ، انواع المصفوفات )القطرية ،التربيعية ، الصفرية ،االحادية ،الم

 السادس والعشرون العمليات الجبرية للمصفوفات ، جمع وطرح المصفوفات ، ضرب المصفوفات

 السابع والعشرون مبدلة المصفوفة ، معكوس المصفوفة

 الثامن والعشرون المحددات ، تعريف المحددات ، حل المحددات من الدرجة الثانية

 التاسع والعشرون ثة فاكثر ، حل منظومة المعادالت بطريقة كريمرحل المحددات من الدرجة الثال
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 الثالثون حل منظومة المعادالت بطريقة معكوس المصفوفة

 

 

 المفردات العملية

 االسبوع تفاصيل المفردات

 االول تطبيقات حول الطريقة االحصائية في البحث

 اني والثالثالث تطبيقات حول كيفية جمع البيانات وتصنيفها وتبويبها

 الرابع تطبيقات حول اخطاء جمع البيانات

 الخامس تطبيقات حول اساليب عرض البيانات

 السادس تطبيقات حول تكوين الجداول التكرارية

 السابع تطبيقات حول تكوين الجداول التكرارية المزدوجة والتوزيعات التكرارية المتجمعة

 الثامن باالشرطة والمستطيل البيانيتطبيقات حول عرض البيانات غير المبوبة 

تطبيقمممات وتممممارين حمممول عمممرض البيانمممات بالممممدرج التكمممراري والمنحنمممى التكمممراري ومنحنيمممات 

 التوزيعات التكرارية المتجمعة
 التاسع

 تطبيقات حول رموز الجمع والضرب
العاشر والحادي 

 عشر

 والبيانات المبوبةتطبيقات وتمارين حول الوسط الحسابي للبيانات الغير المبوبة 
الثاني والثالث 

 عشر

 الرابع عشر تطبيقات حول حساب الوسط التوافقي والتربيعي والهندسي

 الخامس عشر تطبيقات حول المنوال والوسيط

 السادس عشر تطبيقات حول العالقة بين  )الوسط الحسابي ،الوسيط ، المنوال(

،  االنحممراف المتوسمط ، االنحمراف المعيمماريتطبيقمات حمول حسماب المممدى ، االنحمراف الربيعمي ، 

 التباين

السابع والثامن 

 عشر

 التاسع عشر تطبيقات حول حساب معامل االختالف والدرجة المعيارية

 العشرون تطبيقات حول حساب االرتباط بطريقة بيرسون

 تطبيقات حول حساب ارتباط الرتب بطريقة سبيرمان
الحادي 

 والعشرون

 الثاني والعشرون مل االقتران ومعامل التوافقتمارين لحساب معا

 الثالث والعشرون تمارين لحساب االنحدار الخطي

 الرابع والعشرون تمارين لحساب المتجهات

 تطبيقات حول انواع المصفوفات
الخامس 

 والعشرون

 تمارين وتطبيقات حول جمع وطرح المصفوفات
السادس 

 والعشرون

 السابع والعشرون معكوس المصفوفةتمارين حول مبدلة المصفوفة و

 الثامن والعشرون تمارين حول المحددات

 التاسع والعشرون تطبيقات طريقة كريمر لحل المحددات

 الثالثون تطبيقات طريقة معكوس المصفوفة لحل مجموعة من المعادالت

 

 
 

 -المصادر:

 .1990البصرة،  د. جعفر سلمان الموسوي، مبادئ االحصاء، مطبعة دار الحكمة، جامعة .1

 .1995د. شفيق العتون، د. فتحي العاروري، االساليب االحصائية، الجزء االول، الطبعة االولى  .2
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 .1995د. شفيق العتون، د. فتحي العاروري، االساليب االحصائية، الجزء الثاني، الطبعة االولى  .3

 .1989 للطباعة والنشر ، جامعة بغداد ،مديرية دار الكتب   د. محمود حسن المشهداني، امير حنا هرمز، االحصاء، .4

 .1988د. موراي ر. شبيجل، نظريات ومسائل في االحصاء، سلسلة ملخصات شوم،  .5

 .1990محمد صبحي ابو صالح، عدنان محمد عوض، مقدمة في االحصاء،  .6

7 . Louise Swift , Mathematics and Statistics for Business , Management and  Finance , 

MacMillan , Hong Kong , 1997. 

8 . Richard I. Levin & Daived S. Rubin , Statistics for Management , Prentice Hall , New 

Jersey , 7th  ed. ,1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لجامعة التقنية الوسطىا  

 الكلية التقنية االدارية / بغداد 

 قسم تقنيات ادارة االعمال 
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 الساعات االسبوعية
 اسم المادة السنة الدراسية

 النظري العملي المجموع

 المحاسبة االولى 1 3 4

 السنة

1986 

 

 

 الطبعة

 االولى

 

 

 المؤلف

 د. يوسف العادلي

 د. محمد العظمي

 د. صادق محمد

 الكتاب المنهجي

 مقدمة في

 المحاسبة المالية

 لغة التدريس

 العربية

  

 يف الطالب بالمبادىء االساسية لتسجيل العمليات المالية المختلفة.تعر -الهدف العام :

 .ركز المالياد الحسابات الختامية والماكساب الطالب المهارات االساسية وتعليمه كيفية تسجيل القيود واعد -الهدف الخاص :

 

 

 

 

 

 

 المفردات النظرية

 االسبوع تفصيل المفردات

قممة مفمماهيم المحاسممبة ، تطممور المحاسممبة ، أهميممة المحاسممبة وعالقتهمما بممالعلوم االخممرى ، عال

 ون ة بالقانالمحاسبة بادارة االعمال ، عالقة المحاسبة بعلم االقتصاد ، عالقة المحاسب
 االول

فممروع المحاسممبة ، نظريممة المحاسممبة ،المحاسممبة نظممام للمعلومممات ،مسممتخدمي المعلوممممات 

 المحاسبية
 الثاني

 الثالث مهنة المحاسبة ، تنظيم وظائف المحاسبة / السجالت المحاسبية  
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 الرابع الوحدة المحاسبية ، الكيان الذاتي للوحدة ، القيد المفرد ، القيد المزدوج  

 الخامس الميزانية كاساس لنظرية القيد المزدوج

ة رأس تكوين رأس المال ، تخفيض رأس المال ، زياد –العمليات المالية الخاصة برأس المال 

 ال الم
 السادس

المسممحوبات النقديممة ، مسممحوبات البضمماعة ،  –العمليممات الخاصممة بالمسممحوبات الشخصممية 

 مسحوبات الموجودات االخرى
 السابع

 الثامن العمليات المالية الخاصة بالقروض وفوائدها

 شممراء الموجممودات الثابتممة ،بيممع واسممتبدال –المصمماريف االيراديممة والمصممارف الرأسمممالية 

 الثابتة ، العمليات المالية الخاصة بالبضاعة الموجودات
 التاسع

 العاشر المشتريات ومردودات ومسحوبات المشتريات ، مصاريف الشراء

 الحادي عشر المبيعات ومردودات ومسحوبات المبيعات

 الثاني عشر المعالجة المحاسبية للخصم ) الخصم التجاري ، الخصم النقدي ، خصم الكمية (

 الثالث عشر رة محاسبية للشيكات واالوراق التجارية ، الشيكات الواردة والشيكات الصادالمعالجة ال

 الرابع عشر رفض صرف وتحصيل مبالغ الشيكات

 الخامس عشر اوراق القبض واوراق الدفع

 تحصيلها في ميعاد االستحقاق ،تحصيلها عن طريق البنمك –حاالت التصرف بأوراق القبض 

 ، خصم الورقة لدى البنك قبل تاريخ االستحقاق في ميعاد االستحقاق

السادس والسابع 

 عشر

رقممة تظهيممر الورقممة التجاريممة الممى الغيممر ، تجديممد الورقممة التجاريممة بتمماريخ الحممق ، رفممض الو

 التجارية 

الثامن والتاسع 

 عشر

 العشرون ميزان المراجعة بالمجاميع واالرصدة ، الحسابات الختامية

 رباح والخسائرحساب المتاجرة واال
الحادي والثاني 

 والعشرون

 الثالث والعشرون الميزانية العمومية ، التسويات القيدية

 الرابع والعشرون تسوية المدينين ، وأوراق القبض والصندوق

 تسوية االوراق المالية ) االسهم والسندات ( والمخزون السلعي
الخامس 

 والعشرون

 تسوية المصروفات وااليرادات
دس السا

 والعشرون

 اندثار الموجودات الثابتة
السابع والثامن 

 والعشرون

 الطريقة المطولة –الطريقة المختصرة  –تصحيح االخطاء المحاسبية 
التاسع والعشرون 

 والثالثون

  

 

 

 

 

 

 

 
 المفردات العملية

 االسبوع تفاصيل المفردات

 االول أمثلة تطبيقية عن عالقة المحاسبة بالعلوم االخرى
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نتجهما يأمثلة تطبيقية عن كيفية أعتبار المحاسبة نظام للمعلومات وعن طبيعمة المعلوممات التمي 

 النظام المحاسبي
 الثاني

المفمرد  أمثلة تطبيقية عن الدورة المحاسبية وكيفية تسجيل القيود المحاسبية وفمق نظريمة القيمد

 والمزدوج في السجالت
 الثالث

 الرابع ن الميزانية وعالقتها بالقيد المزدوجأمثلة تطبيقية لبيان كيفية تواز

 الخامس أمثلة تطبيقية على كيفية نشوء وتكوين رأس المال

 السادس أمثلة تطبيقية على زيادة وتخفيض رأس المال

ومسمممحوبات  -النقديمممة ومسممحوبات البضممماعة   –أمثلممة تطبيقيمممة علمممى المسممحوبات الشخصمممية 

 الموجودات االخرى
 السابع

 الثامن يقية على كيفية تسجيل ومعالجة القروض محاسبياأمثلة تطب

 التاسع أمثلة تطبيقية على المصاريف االيرادية والرأسمالية وكيفية معالجتها محاسبيا

 العاشر أمثلة تطبيقية على بيع واستبدال الموجودات الثابتة 

 الحادي عشر أمثلة تطبيقية على المشتريات ومردوداتها ومسحوباتها

 الثاني عشر لة تطبيقية على المبيعات ومردوداتها ومسحوباتهاأمث

 الثالث عشر أمثلة تطبيقية على الخصم التجاري والنقدي وخصم الكمية

 الرابع عشر أمثلة تطبيقية على الشيكات الواردة والصادرة وكيفية معالجة رفض صرف وتحصيل الشيكات

 الخامس عشر اريةأمثلة تطبيقية على كيفية تسجيل االوراق التج

 أمثلة تطبيقية عن حاالت التصرف بأوراق القبض بكافة انواعها

السادس عشر 

وحتى التاسع 

 عشر

 العشرون أمثلة تطبيقية عن كيفية اعداد ميزان المراجعة وكيفية مطابقته

 أمثلة تطبيقية عن كيفية اعداد حسابات المتاجرة واالرباح والخسائر
الحادي والثاني 

 والعشرون

 الثالث والعشرون أمثلة تطبيقية عن تحضير الميزانية العمومية ومطابقتها

االوراق أمثلة تطبيقية عن التسويات القيدية للمصروفات وااليرادات والجرد وتسوية المدينون و

 المالية

الرابع والخامس 

والسادس 

 والعشرون

 أمثلة تطبيقية عن كيفية حساب االندثارات وتسجيلها
لثامن السابع وا

 والعشرون

 أمثلة تطبيقية عن االخطاء المحاسبية وانواعها وكيفية أجراء تسويتها
التاسع والعشرون 

 والثالثون

 

 

 -المصادر  :

 . 1986د. يوسف العادلي ، د. محمد العظمي ، د. صادق محمد ، مقدمة في المحاسبة المالية ، .1

 .1988د. فوزي دميان ، مقدمة في المحاسبة المالية ،  .2

 .1987د. احمد نور ، المحاسبة المالية ،  .3

 .1976احمد نور ، المدخل في المحاسبة المالية ،  .4

 .  1988د. خليفة علي ،  مبادئ المحاسبة المالية ،  .5

 

 

جامعة التقنية الوسطىال  

 الكلية التقنية االدارية / بغداد 

 قسم تقنيات ادارة االعمال 
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 اسم المادة

 

 السنة الدراسية

 ألسبوعيةالساعات ا

 المجموع العملي النظري

 3 2 1 األولى الرياضيات

لغة التدريس 

 االنكليزي

 

 الكتاب المنهجي

 اليوجد

   

 

بناء قاعدة رياضية تتضمن األسس والقواعد الرياضية التي تساند المواد الدراسية ذات  األسلوب الكمي  -الهدف العام: 

 والتحليلي.

 

نات والمعلومات.المهارة في حل المسائل الرياضية واستخدام االساليب الكمية في تحليل البيا إكساب الطالب -الهدف الخاص:  

 تفاصيل المفردات الدراسية  األسبوع

 مراجعة عامة في الجبر ، اإلعداد وأنواعها وخواصها. األول

  Fractions and its operationsالكسور والعمليات الجبرية للكسور الثاني 

          Exponents and  its operationsألسس والعمليات الجبرية لألسسا الثالث

 Factorsالعوامل وتحليلها                        الرابع 

-الخامس

 السادس

ن ملخطية احل المعادالت -درجات المعادالت الخطية-المعادلة الخطية –المعادالت بمتغير واحد 

 الدرجة األولى.

من الدرجة الثانية،طرق حل المعادالت من الدرجة الثانية ،طريقة الجذر  المعادالت السابع

 ألتربيعي،طريقة التجزئة إلى العوامل. 

 طريقة المميز.طريقة الحل بأكمال المربع. الثامن

بمتغير  ة األولىلدرجالمتباينات،أنواع المتباينات ،الفترات وتمثيلها بيانياً،المتباينات الخطية من ا التاسع

 احد وطريقة حلها.                          و

 المتباينات من الدرجة الثانية بمتغير واحد وطريقة حلها العاشر 

 المتباينات المزدوجة من الدرجة األولى وطريقة حلها الحادي عشر

 المتباينات والقيمة المطلقة

ً  الثاني عشر  المعادالت الخطية لمتغيرين وتمثيلها بيانيا

 المعادالت للخطوط األفقية والعمودية وتمثيلها بيانياً وطريقة إيجادها. عشرالثالث 

 المعادالت للخطوط المستقيمة المتوازية والمتعامدة وطريقة إيجادها الرابع عشر 

 ذف.المعادالت الخطية لثالث متغيرات ،حل المعادالت الخطية لثالث متغيرات بطريقة الح الخامس عشر 

 للدوال Domain والمنطلق Rangeوإيجاد المجال   Functionsالدوال  السادس عشر   

 Functions Typesأنواع الدوال     السابع عشر 

 Quadratic Function and parabolasالدالة التربيعية والقطع المكافئ

  Combinations of functionsتركيب الدوال  الثامن عشر

 العمليات الجبرية على المتجهات.-أنواع المتجهات– Vectorsالمتجهات  التاسع عشر 

 أنواع المصفوفات ،المربعة،الصفرية،القطرية .– Matricesالمصفوفات  العشرون 

الحادي 

 والعشرون

 رتبة ودرجة المصفوفة-العمليات على المصفوفات،الجمع وطرح المصفوفات

    ب مصفوفتين أو أكثرضرب المصفوفات، ضرب المصفوفة بثابل، ضر الثاني والعشرون

 ، مصفوفة الوحدة   .matrix   Symeticالمصفوفة المتماثلة   الثالث والعشرون    

 Transpose matrixمبدلة المصفوفة               الرابع والعشرون

   matrix Adjiontالمصفوفة المرافقة          

 Cofactor matrixمصفوفة عوامل الضرب    
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الخامس 

 رونوالعش

  inverse matrixمعكوسة المصفوفة 

السادس 

 والعشرون 

   وطرق إيجاد قيمها. Determent المحددات

السابع 

-والعشرون

 الثالثون

 حل المعادالت الخطية باستخدام المصفوفات  .

 باستخدام معكوسة مصفوفة-1

 باستخدام طريقة كرامر-2

 

-المصادر:  

 2006الولىالطبعة ،"الرياضيات وتطبيقاتها في العلوم اإلدارية واالقتصادية" األبياتي، د.محمود مهدي،القاضي،د.دالل .1

 عمان-.دار الجاحد للنشر والتوزيع

 

2. Anton.Havward''calculus" 6th ed.New York: Wiley 8 son .Inc 1999                 

 

3. Tan s.T. "Applied Finite Mathematies"2th ed. Pws-kent pub. Company 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجامعة التقنية الوسطى

 الكلية التقنية االدارية / بغداد 

 قسم تقنيات ادارة االعمال 
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 اسم المادة السنة الدراسية الساعات االسبوعية

 النظري العملي المجموع

 تطبيقات الحاسبة االولى 1 2 3

Computer Applications 

 

 

 سبوعاال تفاصيل المفردات

 Softwareوالبرمجيمممممة  Hardwareتعريفيمممممة بالحاسمممممبات : اجيالهممممما ، مكوناتهممممما : الماديمممممة 

 )برامجيات النظام والبرامج التطبيقية(

 االول

: مفهوم نظام التشغيل ، اشارة النظام ، االقمراص ، االدلمة ومسمتوياتها  MS-DOSنظام التشغيل 

 Externalوالخارجيممة  Internal commandsوالملفممات ، اوامممر نظممام التشممغيل الداخليممة 

commands .) ًاالوامر االكثر استخداما ( 

 الثاني

 :  Internal commandsاوامر نظام التشغيل الداخلية : 

Dir, Del, Time, Date, Cls, RD, CD, MD, Echo,prompt, Ren, copy, vol, 

ver, path  . 

 اوامر نظام التشغيل الخارجية :

, chkdsk, Diskcopy       Edit, tree, xcopy, format 

        

الثاني  –الثالث 

 عشر

،  : مفهمموم نظمام ونممدوز ، مزيماط ، متطلباتمه االساسممية ، تشمغيل النظممامWindowsنظمام التشمغيل 

ل ، اسملوب التعامم Icon، مفهوم االيقونمة   Desk Topمكونات الشاشة الرئيسية لسطح المكتب 

الى  للدخول Start، االستفادة من  Task Barية ومكونات شريط المهام مع فعاليات الفارة ، اهم

 (. Shut Downالبرامج ، مفهوم المهام المحملة ، الخروج من النظام واطفاء الحاسبة ) 

 –الثالث عشر 

 السابع والعشرون 

لمكتمب مفهوم النافذة الي برنامج والتعرف على مكوناتهما الرئيسمية ، التعاممل ممع ايقونمات سمطح ا

 مثل 

 Recycle Bin  )My Computer, My documents  ) 

 من حيث االقراص ، المجلدات والملف وكيفية التعامل مع  My computerالتعرف على مكونات 

ائص تهيئة االقراص المرنة ، نسخ المجلدات والملفات ، االستفادة من القص واللصق ومعرفة خص

ا ممن عامل مع سلة المهمالت وكيفية حذف الملفات واسمترجاعهاالقراص والمجلدات والملفات ، الت

 خالل ما توفرط سلة المهمالت في هذا الجانب.

 Displayو ايقونمة   Mouseمثل ايقونمة  Control panelاالستفادة من برامج لوحة السيطرة 

وانها ، ذ والوكيفية تغيير خلفية سطح المكتب والتحكم في حافظ الشاشة وتغيير مظهر قوائم النواف

 في اضافة وحذف البرامج. Add, Remove programايقونة 

تشمغيل في تنفيذ البرامج بشكل مباشر وكذلك التحول المى اشمارة نظمام ال  Runاالستفادة من خيار 

MS-DOS .والتعامل مع اوامرط 

 في تشغيل االفالم. Window media playerاستخدام برامج التسلية مثل 

 . calculatorمثل االلة الحاسبة  Accessoriesمن البرامج االضافية  االستفادة

فممي انشمماء وحفممظ واسممترجاع الرسمموم مممن خممالل االوامممر التممي  paintالتعامممل مممع برنممامج الرسممم 

 يوفرها.

فممممي كتابممممة النصمممموص وحفظهمممما  Wordpadو  Note padالتعاممممل مممممع نافممممذة المالحظممممات 

 طباعتها وتنسيقها. واسترجاعها وطباعتها وتغيير بنط

 واساليبها المختلفة. Helpالتعرف على كيفية الحصول على المساعدة 

مل : كيفية االصابة ، انواعها ومعالجتها والتعا computer Virusesمفهوم فايروس الحاسبات 

 والمتوفرة ضمن بيئة نظام التشغيل وندوز Anti virusesمعها من خالل البرامج المضادة 

والعشرون الثامن 

 الثالثون –
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DETAILS 

Part 1 : Computing Fundamentals 
1 Operating systems OS’s: (What is an OS’s and what it 
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can do ,types of OS’s, their features importance); Windows 

OS’s (95, 97, 2000, Me, Xp, Vista, 7, 8, 8.1 and 10) and their 

characteristics; Explain the differences between Os’s and 

software application; Computer power On / Off; Using 

Mouse and their buttons 

Display OS’s basics, on / 

shutdown computer, log 

off, log on, restart, sleep, 

using mouse (pointing, 

selecting, dragging and 

execution) 

2 Looking at the Desktop ; Navigation around desktop; Using 

Start Button; Working with Application; Using Taskbar; 

Understanding Software and Hardware (their differences , 

importance and relationships ); Explain how hardware can 

influence the OS and software and Vice Versa; Software 

updates, security and bugs; Software Ethics 

Using desktop, moving 

around the desktop and 

using the main 

application Icons, using 

start button; application 

programs (install, open, 

close and uninstall) 

3 Files & Folders: Looking at typical Window; Moving 

and Sizing Window; Using scroll Bars; Understanding and 

Using My Computer and Recycle Bin; Concepts of Drives, 

Folders and Files ( differences and importance); Directory 

and Folder hierarchy and structure; Understanding File 

Name and common Extensions 

Looking at window 

details ( Title bar, Tools 

bar, Address Bar, Status 

bar and Windows’s 

content);Expand and 

collapse and close 

Window; Moving and 

resizing window; 

4 Folder And Files Managements (Create, Copy, Cut, Delete, 

Rename, Find and Move); Common Keyboard Shortcuts; 

Undelete folder and files using Recycle Bin; Display the 

differences between Uninstall and Undelete or Delete. 

Working with drive , 

folders and files using the 

listed operation ; using 

common shortcuts ( Ctrl + 
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C; +V; + A; +S…etc.); 

Restore folders or files 

5 Computer Hardware; Identifying Computers (Main 

Frame; Super Computers; Mini computers; Desktop; 

Notebooks; Laptop; Tablet PCs; Servers; Hand-held or 

Mobile computers; Music or Media players and Electronic 

Book readers), 

Identify the hardware and 

explain the different types 

of computer using 

illustrations or what 

provided by internet 

6 Looking Inside a Computer ( Microprocessor , System 

memory , Storage systems); Recognizing Input /Output 

Devices (using Keyboard; Pointing devices; Microphones; 

Monitor; Printers; Projector and Speakers); Understanding 

How it works together 

Explain Microprocessor 

Chip , types of memory 

(RAM, ROM and SSD 

drive), memory units of 

measurements, storage 

devices, how to use 

keyboard; mouse; printers 

and other peripherals; 

identifying motherboard 

and their ports; how to 

connect computer 

recourses 

7 Using Control Panel; Customizing Desktop and 

Display; Changing Date and Time; Changing Language; 

Accessibility Settings 

Identifying the control 

panel icon, changing 

desktop icon; wallpaper; 

display type and size; 

setup time and date , using 

language options, using 

accessibility 

8 Understanding Power Options ( Shut down, Sleep, 

Hibernate); Working with Power settings; Identifying mode 

of operation (Safe Mode and Normal Mode); Understanding 

User Accounts and Rights ( Create New User Account; 

Changing Controls; Rights and Access) 

Power off computer using 

different options; 
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understanding the Mode 

of operations; Create User 

Account ; Log Off; Log 

On; Changing Accounts. 

9 What is a Software (Checking System Requirements & 

Hardware Implications); Application Software (Integrated 

Suites, Desktop Publishing, Spreadsheets, Database 

Management, Presentations, Art, Engineering, Mathematic, 

Statistics, Medical, Management, Content Creation, 

Multimedia, Entertainment and System protection); 

Managing Software ( Install New one, Uninstall, Reinstall 

and Updating Software 

Understanding the 

application software; 

Types and their usage ; 

How install and Uninstall 

programs and display 

their differences from 

delete; Update or reinstall 

the software 

10 Disk Management Programs (Disk Clean-up, Check, 

Optimize and compression); What is Troubleshooting?; 

Managing Hardware/ Software; Keep Copies of data; 

Dealing with Viruses, Malware and Trojans; Getting 

windows help and support 

Delete systematically 

unnecessary files, 

scandisk, defragment 

disk, compress disk; 

Understand the most 

common troubleshooting 

of computer or software; 

copy files or disk, using 

antiviruses; getting help 

for windows; getting 

online help 

Part 2 : Key Applications (Office 2013 Or 

2010) 
11 What is Key Applications?; What it can do?; Getting 

started (Start & Exit program), Looking at the main screen ( 

for Word , Excel & PowerPoint), Accessing Commands and 

Characteristic Features, Understanding Ribbon; Tabs; 

Status Bar; Scroll Bar, Create files from templates, How to 

get Help, Manipulating Files and Data Exchange 

Starting each program & 
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identify the main screen 

in details as title bar , 

main ribbon and their 

tools, formula bar in 

excel , windows content, 

status bar …etc. 

12 Microsoft Word: Entering and Editing Text (using 

editing keys), Writing in Arabic and English , Changing 

Orientation , Using Ruler, Move Around the Document, 

Selecting Text (word, line, paragraph, pages & all pages), 

Save ; Close ; Open Document, Customizing View, Edit 

Text Using (redo, undo, cut, copy $ paste), Formatting text 

using font command , Paint Brush and Alignment Types, 

Spell Check and Correction 

Writing text with some 

wrong words and 

different formatting types 

to perform the task of this 

lesson 

13-14 Understanding Tab settings, Working with Indents, 

Organizing List, Working with Paragraphs, Change Line 

Space, Set Paragraph Space, Working with Styles & Using 

Quick Styles, Finding and Replacing items, Document 

Formatting, Page Background and Watermark, Learn how 

write Arabic in English direction and write English word in 

Arabic direction 

Indent text by hanging 

the first line or hanging 

the main paragraph body, 

line space types, find and 

replace text , find and 

replace using formatted 

text, add background or 

watermark, add different 

styles for word and pages 

15 Page setup ( change paper size, orientation, margins), Insert 

Page breaks, Adding page number or titles, Applying 

Columns and how to use it, Preview and Print document, 

Using Multimedia files ( Insert images, objects) and 

manipulating them, Using Tables (create new one, insert 

excel table, selecting items in the table) and Formatting 

Tables 

Insert page number 

and/or images, clipart, 

excel sheet, create tables 

, change column size , 
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adding row, formatting 

tables 

16 Microsoft Excel: Understanding Basic Terminology 

(Work sheet, Work file, Cell, Cell pointer, Cell Content, 

Row & Column reference), Building formula, Mathematical 

Operators, Hierarchy of the main mathematical operations; 

Managing Workbooks (Create new one ; Create from 

Template, Enter data, Moving around, Saving ; Opening ; 

Closing Workbooks ) 

Work with the principles 

of workbook and 

worksheet and their 

contents; working with 

mathematical operators; 

create worksheet, using 

template; show the 

different types of data , 

save works, closing 

workbook or closing 

programs, moving around 

the main excel window 

17 Manipulating the contents (selecting cells; columns; rows; 

worksheet, using undo & redo, copying & moving data, 

changing column width & row height ); Auto filling 

technique; Deleting & Editing content; Delete & Insert row 

or column; Formatting cells (number; font; alignment; 

border; color and shading; protection of cells and work 

sheet) 

Changing content , 

autofill data; 

manipulating worksheet 

and data, using the 

different option of 

formatting cell 

18-19 Creating simple and complex formula using different types 

of writing, Using absolute and relative address, 

Understanding common error values; Using common builtin 

functions ( Sum, Average, Max, Min, Count, Count A, 

Count Blank, If , Round, Sqrt, Today, Day360, Left, Right, 

Mid, Trim) ; Copying Formulas; Insert & Deleting 

Worksheets; Formatting tables using Auto format 

Writing different types of 

formulas, copy formula, 

understand the difference 

between absolute and 

relative cell, identify 
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error values, use common 

built-in functions; 

Customizing tables; 

managing sheets 

20 Working with charts (Create chart, select chart elements, 

changing chart types, positioning & resizing charts, chart & 

axis titles, changing background and color effects, changing 

data series color, adding or removing legend & data labels 

& data tables & grid lines); Sorting data Ascending & 

Descending , Sorting multiple fields, Filtering data using 

Auto and Customize type; Customizing printout using 

options, previewing & printing worksheet 

Build different types of 

chart; customizing their 

objects; built database 

table , Sort data , filter 

data, print database table 

or chart; changing print 

options 

21 Understanding PowerPoint & Presentation; What dose a 

presentation Include; Working with presentations (Creating; 

Saving; Closing; Opening presentations); Moving around in 

the presentation; Managing the Slides( Inserting; Deleting; 

Rearranging Slides, Changing Layout, Changing or 

modifying themes 

Create Presentations, 

Create using templet, 

insert slide , change slide 

layout, save work 

22 Managing Slide Objects (Using Select Versus Edit Mode; 

Manipulating Text; Create Tables & Charts; Inserting 

Pictures or Clip art or Multimedia); Creating a Master Slide; 

Animating Objects ( Customizing the animation, Applying 

Slide Transitions); Running the Slide Show and set up the 

presentation; Previewing and Printing Presentation 

Open previous work, 

insert image, clipart, 

worksheet, sound , video 

as you need, put 

transition time within 

slide and transition time 

between slides, run slide 

show 

Part 3: Living Online 
23 The Internet, Browsers and the World Wide Web (The 
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Internet, The World Wide Web ,Web Browsers) ; 

Understanding Web Site Addresses (Web Site Protocols, 

Resource Names ) 

Exercise of checking 

connection of your 

computer system to the 

Internet, and use a simple 

utility (ping request) to 

test whether your Internet 

connection is functioning 

or not; Open web sites of 

different domains (.net, 

.org, .com, .edu) 

24 Common Web Site/Page Elements; Browser Features and 

Functions (Browser Functions, Browser Features); Getting 

Open different web 

browsers (Internet 

Connected; Defining Network; Advantages of Using 

Networks; Understanding Local Area Network (LAN) and 

Wide Area Network (WAN); Connected to the internet ( 

Dial-Up Connection, Direct Connection); Domain and Sub 

Domain, Needs for Security & Firewalls 

explorer, Firefox, Google 

Chrome and others ) to 

explain their functions 

(Addressing, Uploading 

and Downloading, and 
Searching) and features 

(Back, Forward and 

Refresh Buttons, Home 

Page, Tabs, Favorites/ 

Bookmarks, Checking 

the History, Plugins/ 
Add-ons); Connect to 

the internet ; Identifying 

Networks and their types 

25 Digital communication: How Can I Communicate with 

Others? (Electronic Mail, Instant Messages, Text Messages, 

VoIP, Video Conferencing, Chat Rooms, Social Networking 

Sites, Blogs, Presence, and Standards for Electronic 

Communication) 

Exercise of creating Email 

(Google mail, Yahoo 

mail); Social network 

account (Facebook and 

Tweeter); Blogs; and 
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others. Sending text 

message using Facebook 

messenger, Skype and 

other. Perform other 

activities in social 

networks (Status, 

Privacy, and Security) 

26 Working with Email (Usernames, Passwords and 

Credentials) 

Explore E-mail 

properties: Security 

(Password, Password 

Recovery Information, 

and Alternative e- mail), 

sending e- mail (To, CC, 

BCC, and Subject), 

Attaching file to email, 

Building contacts list and 

others 

27 Using Microsoft Outlook (Creating New Messages, 

Receiving Messages, Working with Attachments, Managing 

Spam, Emptying the Junk E-mail Folder, Automating 

Outlook) 

Sending Email using 

Outlook (With exploring 

all properties above) 

28 Digital Citizenship: Identifying Ethical Issues 

(Understanding Intellectual Property, Copyrights and 

Try to make strong 

password; Try to remove 

Licensing); Protecting Your Data or Computer (Identifying 

Software Threats, Understanding Viruses), Protecting 

Yourself While Online; Buying Online; How Much 

Information Should I Share?, Protecting Your Privacy) 

files without recoverable 

ability (ex: CCleaner 

free application) 

29 Finding Information: Searching for Information 

(Different types of Web Sites, Searching a Specific Web 

Site); Using Search Engine Technology ( Understanding 

How Search Engines Work) 

Try web search for certain 

keywords using different 

search engine (ex: 

Google, Bing); Also 

search multimedia files 
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(picture, audio or video) 

in specialized search 

engine (ex: flickr.com, 

youtube.com) 

30 Narrowing the Search; Evaluating the Information ( 

Reliability and Relevance; Validity and Authenticity; 

Objectivity and Bias ) 

Find specific and accurate 

information using google 

(reduce no. of keywords, 

use quotation marks, use 

OR, search within certain 

site, and others) 

Note: 1‐ Access Excluded from the program of First Year and moved to the 

second year to support Information and Data Management System 
which may need and for crowded program 
2‐ Bold and Large‐sized text represents the Main title of the lesson 
3‐ The Underlined text represents the main subjct 
4‐ Books must be provided to support the instructor 
5‐ Book link (https://www.amazon.com/Internet‐Computing‐ 
Certification‐Windows‐ Microsoft/dp/B01AHHOSTY/ref=sr_1_2?s= 
books&ie=UTF8&qid=1468531378&sr=1‐2&keywords=ic3+gs4) 

Product Details 
Spiral-bound 
ISBN-10: 1553324404 

ISBN-13: 978-1553324409 

ASIN: B01AHHOSTY 

Product Dimensions: 10.5 x 8 x 0.5 inches 

Shipping Weight: 1.1 pounds 
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 الجامعة التقنية الوسطى

 الكلية التقنية االدارية / بغداد 

 قسم تقنيات ادارة االعمال

    

 الساعات الدراسية السنة الدراسية اسم المادة

 المجموع العملي النظري

 3 2 1 الثانية  ادارة العمليات

 

نتاج والعمليات في المنظمات االنتاجية والخدمية بغية الهدف العام :اكساب الطالب المهارات النظرية والعملية المتعلقة بأدارة اال

 المساهمة الجادة في اتخاذ القرارات التي تخص نشاطات االنتاج في المنظمة . 

الهدف الخاص : تعريف الطالب بالجوانب العلمية الحديثة بأساليب وتطبيقات ادارة االنتاج والعمليات في جوانب التخطيط  

، التنبؤ بالطلب ، ادارة المشروعات  ،اختيار الموقع ، تخطيط الطاقة ، جدولة االنتاج لتسهيل مهمات والسيطرة على االنتاج 

 اقسام ووحدات االنتاج والعمليات في المنظمات االنتاجية والخدمية . 

 

 االسبوع

 

 المفردات

 االول والثاني 

 

 وظيفة االنتاج والعمليات : 

 مفهوم ادارة االنتاج والعمليات . -

 واع قرارات العمليات . ان -

 التحديات التي تواجه ادارة العمليات .  -

الثالث والرابع 

والخامس 

والسادس 

 والسابع 

 التنبؤ بالطلب : 

 المفهوم .  -

 العوامل المؤثرة في الطلب .  -

 انواع التنبؤات .  -

 االساليب الكمية في التنبؤ .  -

 مقاييس خطأ التنبؤ .  -

الثامن والتاسع 

والعاشر 

 ي عشر والحاد

 اختيار الموقع : 

 المفهوم والعوامل المؤثرة في اختيار الموقع .  -

 االساليب الكمية المستخدمة في اختيار الموقع .  -

الثاني عشر 

والثالث عشر 

 والرابع عشر 

 الطاقة : 

 المفهوم وانواع الطاقة ومقاييسها .  -

 خطوات تحديد الطاقة االنتاجية .  -

الخامس عشر 

والسادس 

سابع عشر وال

عشر والثامن 

عشر والتاسع 

 عشر 

 التخطيط االجمالي : 

 المفهوم ومدخالت الخطة االجمالية .  -

 انواع البدائل المستخدمة في التخطيط االجمال .  -

 استراتيجيات  التخطيط االجمالي  -

 االساليب الكمية المستخدمة في التخطيط االجمالي .  -

العشرين 

وواحد 

والعشرين 

واثنان 

والعشرين 

ثالثة و

 والعشرين

 الجدولة : 

 المفهوم .  -

 انموذج التخصيص .  -

 قواعد الجدولة .  -
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الرابع 

والعشرين 

والخامس 

والعشرين 

والسادس 

والعشرين 

والسابع 

 والعشرين . 

 ادارة المشروعات : 

 المفهوم والعوامل المؤثرة .  -

 االساليب الكمية المستخدمة .  -

الثامن 

والعشرين 

والتاسع 

والعشرين 

 ثالثون . وال

 المفهوم وانواع الخزين .  -

 كمية الطلب االقتصادية .  -

 نقطة اعادة الطلب .  -

 المصادر : 

 ،" ادارة العمليات "، الطبعة االولى ، عمان . 2004محسن ، عبدالكريم والنجار ، صباح مجيد , -1

, New  ed, Hall thHeizer.Jay & Render .Bary , 2008 , "operations  management" , 9 -2

Jersey  .  

3-krajewski, lee , J.,& Ritzman, Larry, p.,& Mahhotra, Manoj,K., (2008)"Operations 

new Jersey ,  –ed.,  Pearson Prentice Hall thmanagement" Process and supply chains , 9

united States of America (U.S.A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الوسطىلجامعة التقنية ا  

 الكلية التقنية االدارية / بغداد 

 قسم تقنيات ادارة االعمال

 

 اسم المادة المرحلة الساعات
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 نظري عملي المجموع

 االقتصاد الثانية 1 2 3

 السنة

1986 

 الطبعة 

 االولى

 المؤلف

د. عبد المنعم السيد 

 على

 الكتاب المنهجي

 مدخل في علم االقتصاد

 لغة التدريس

 العربية

 

 تزويد الطالب بالمبادئ االساسية الكلية والجزئية لعلم االقتصاد. -:هدف العامال

ط الربط م ضوابتمكين الطالب من معرفة المتغيرات والظواهر االقتصادية والعالقة بينها وبما يمكنه من فه -:الهدف الخاص

 الموضوعي والتعامل معها في ضوء حاجة اختصاصه لذلك.

 

 بوعاالس المفردات النظرية

القتصادي التحليل االقتصادي الكلي والتحليل ا -الهدف -النطاق –المفهوم  -علم االقتصاد

ل اسيياليب البحييث العلمييي ومراحييل التحلييي -التحليييل السيياكن والتحليييل الحركييي -الجزئييي

مشكلة ال -الموارد والقدرة االنتاجية ومحدداتها، تخصيص الموارد وتوزيعها -االقتصادي

 انماط حل المشكلة االقتصادية -كانهااالقتصادية وار

 االول والثاني

المفهييوم، العوامييل  -الطلييب -وظييائف جهيياز االسييعار -حيياالت السييوق -المفهييوم -السييوق

المحييددة للطلييب، قييانون الطلييب وداليية الطلييب، جييدول ومنحنييى الطلييب، تغيييرات منحنييى 

 الطلب، الطلب الكلي 

 الثالث والرابع

ونية مها، العوامل المؤثرة، قياس مرونة الطلب، انيواع مرمرونة الطلب السعرية، مفهو

 -اديالطلب واشكال منحنيات  الطلب، اهمية مرونة الطلب في الدراسات والقرار االقتصي

ومهيا، مرونة الطلب المتقاطعة، مفه -مرونة الطلب الدخلية، مفهومها، قياسها، اهميتها

 قياسها، اهميتها

 الخامس

المحييددة للعيير ، قييانون العيير  وداليية العيير ، جييدول  المفهييوم، العوامييل -العيير 

 ومنحنى العر ،  العر  الكلي
 السادس 

مرونيية العيير ، مفهومهييا، العوامييل المييؤثرة، قييياس مرونيية العيير ، انييواع مرونيية 

 العر ، اهمية مرونة العر  في القرار االقتصادي لالستثمار واالنتاج
 السابع

تغيرات العير  والطليب وتحدييد السيعر واشيكال  -العر  والطلب لسلعة وتحديد السعر

 المنحنى
 الثامن

وازن نظريية المنفعية الحديية المتناقصية وتي -المنفعة والمنفعة الحديية -سلوك المستهلك

سلعة اثر تغير الدخل وتغير سعر ال-نظرية منحنيات السواء وتوازن المستهلك-المستهلك

 على توازن المستهلك 

 التاسع والعاشر

بيعييية، المييوارد الط -عناصيير االنتيياج -المفهييوم، اشييكال االنتيياج، انييواع االنتيياج -االنتيياج

 -راس المييال المفهييوم-تقسييم العمييل وخصائصييه-العمييل المفهييوم -المفهيوم والخصييائص

 التنظيم المفهوم والوظيفة -انواع راس المال

 الحادي عشر

 الثاني عشر اسعار عناصر االنتاج والعوامل المحددة

قانون دالية االنتياج ذات متغيير مسيتقل واحيد/ -تاج، مفومها، شروطها، انواعهيادالة االن

 التغير التكنولوجي -دالة االنتاج ذات اكثر من متغير مستقل -الغلة المتناقصة

الثالث والرابع 

 عشر

 -منيةالتكيياليف الظيياهرة والتكيياليف ال يي -العوامييل المحييددة للكلفيية -المفهييوم -التكيياليف

 -ةفية الحديييالكلفية الكليية، الكلفيية المتوسيطة، الكل -تية والتكياليف المتغيييرةالتكياليف الثاب

 التكاليف في االمد البعيد ومنحنياتها -التكاليف في االمد القصير ومنحنياتها

الخامس والسادس 

 عشر

ن تيواز -توازن المشروع في سوق المنافسة الكاملية -السعر واالنتاج وتوازن المشروع

تيوازن  -تيوازن المشيروع فيي سيوق المنافسية االحتكاريية -حتكارالمشروع في سوق اال

 المشروع في سوق احتكار القلة

السابع والثامن 

 عشر
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 مفهيييوم النييياتت واالنتاج/السيييلع النهائيييية والسيييلع -اليييدخل القيييومي، مفهوميييه، اهميتيييه

 رائبال ي -النياتت االجميالي والنياتت الصيافي -الناتت المحلي والنياتت القيومي -الوسيطة

 الدخل الشخصي والدخل القابل للتصرف  -غير المباشرة واالعالنات وتسعير الناتت

 التاسع عشر

 طرق حساب الدخل القومي

 
 العشرون 

 الحادي والعشرون حساب القيمة الم افة في الصناعة

 -م مونه، انواعه، محدداته -االستثمار

 الكفاءة الحدية لراس المال، م اعف االستثمار 
 العشرونالثاني و

 الثالث والعشرون مفهومها، اهميتها، وظائفها، انواعها -النقود

 الرابع والعشرون عر  النقود ووسائل التأثير فيه )السياسة النقدية(

 الخامس والعشرون مفهومه، انواعه، قياسه، اثاره، وسائل معالجته -الت خم

 عشرونالسادس وال مفهومها، اهميتها، وسائلها -السياسة المالية

سيييعر  -مييييزان الميييدفوعات والمييييزان التجييياري -مفهومهيييا، اهميتهيييا -التجيييارة الدوليييية

 الصرف، مفهومه، قواعده، سعر الصرف العائم
 السابع والعشرون

مسيييتلزمات التصييينيع  -مفهيييوم الصيييناعة والمشيييروع الصيييناعي -االقتصييياد الصيييناعي

 ومقومات المشروع الصناعي
 الثامن والعشرون

لفنيية مفهومه، اهميته، قياسه، وسائله، انماطه، عوامله، االساليب ا -اعيالتوطن الصن

ربحيية معايير التوطن الصناعي ، معيار الربحية التجاريية ، معييار ال -للتوطن الصناعي

 االقتصادية القومية

 التاسع والعشرون

عيين  سييتراتيجية التنمييية الصييناعية ، الصييناعات الخفيفيية والصييناعات الثقيليية ، االحييالل

 الواردات ، التصدير ، التكامل االقليمي
 الثالثون

 

 

 

 

 المفردات العملية

 االسبوع تفاصيل المفردات

مثلية اجوانب تطبيقية اقتصادية في التحليل الكمي والجزئيي والتيوازن العيام والجزئيي ، 

مثليية عيين التحليييل السيياكن والحركييي ، امثليية تطبيقييية للقييدرات االنتاجييية ومحييدداتها ، ا

 عملية

 االول والثاني

 الثالث امثلة تطبيقية لحاالت السوق ووظائف جهاز االسعار 

 الرابع امثلة تطبيقية لدالة الطلب وتغيرات منحنى الطلب

 الخامس  تطبيقات لمرونات الطلب السعرية والدخلية والمتقاطعة

 السادس امثلة وتطبيقات لدالة العر  وتغيرات منحنى العر 

 السابع ونات العر تطبيقات لمر

 الثامن حاالت تطبيقية لتوازن السوق وتحديد السعر

 التاسع والعاشر ةامثلة عملية لتناقص المنفعه وتوازن المستهلك عند تغير الدخل وتغير سعر السلع

 الحادي عشر تطبيقات لمفهوم واشكال االنتاج وانواعه ، عناصر االنتاج

 الثاني عشر تاج والعوامل المؤثرة امثلة عملية حول اسعار عناصر االن

غيير تطبيقات عمليية لدالية االنتياج بمتغيير واحيد واكثير مين متغيير ، كيوب دوكيالص ، الت

 التكنولوجي / الزمن . 
 الثالث عشر

 تطبيقات حول التكاليف وانواعها ومنحنياتها خالل األجلين القصير والبعيد
الخامس والسادس 

 عشر
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 ن المشروع في ظل االسواق المختلفةامثلة تطبيقية حول تواز
السابع والثامن 

 عشر

 التاسع عشر امثلة عملية حول الدخل القومي وم امينه

 العشرون امثلة تطبيقية لحساب الدخل القومي بطرقة الثالث 

 الحادي والعشرون تطبيقات عملية لحساب القيمة الم افه في المشروع الصناعي

 الثاني والعشرون المال وم اعف االستثمارحسابات تطبيقية لكفاءة راس 

 الثالث والعشرون امثلة عملية حول النقود وانواعها

 الرابع والعشرون امثلة تطبيقية للسياسات النقدية

 الخامس والعشرون امثلة عملية حول الت خم وقياسه

 السادس والعشرون تطبيقات في السياسة المالية

 السابع والعشرون رجية وميزان التجارة والمدفوعات واسعار الصرفامثلة عملية حول التجارة الخا

 الثامن والعشرون امثلة عملية حول مستلزمات التصنيع والمشروع الصناعي 

 التاسع والعشرون امثلة وتطبيقات لحاالت التواطن الصناعي ومعاييره 

 الثالثون امثلة عملية حول استراتيجيات التصنيع

 

 

 -المصادر :

 . 1997عمان ،  عفاف عبد الجبار، د. مجيد علي حسين ، مقدمة في التحليل االقتصادي الجزئي ، دار وائل للنشر ،د.  .1

 . 1993د. سالم توفيق النجفي ، مقدمة في علم االقتصاد ، جامعة الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر  .2

 . 1986داد  ل والثاني الجامعة المستنصرية  بغد. عبد المنعم السيد علي ، مدخل في علم االقتصاد ، الجزء االو .3

 . 1990غداد ني ، بد. موفق علي الخليل واخرون ، مبادىء االقتصاد ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، هيئة التعليم التق .4

 . 1989ية د. مصطفى رشدي شيحة ، علم االقتصاد من خالل التحليل الجزئي ، دار المعرفة الجامعية  ، االسكندر .5

 . 1986محمد ازهر سعيد السماك واخرون ، اساسيات االقتصاد الصناعي ، جامعة الموصل  د. .6

7. Microeconomic Theory , Schaum’s Outline Series ,1990 . 
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 الجامعة التقنية الوسطى

 الكلية التقنية االدارية / بغداد 

 قسم تقنيات ادارة االعمال

  

 

 اسم المادة

 

 السنة الدراسية

 االسبوعية  الساعات

 المجموع العملي النظري

 3 2 1 الثانية  التسويق 

 لغة التدريس العربية 

 

 الكتاب المنهجي

 

   

 

 الهدف العام:- تت من مادة ا التسويق دراسة جميع االساليب واآلالت واالجهزة بما في ذلك المكائن والحاسبات االلكترونية 

ائف التسويقية.واالنترنيت التي تستخدم في تنفيذ الوظ  

 

الهدف الخاص:- نقل المعرفة النظرية والعملية والتطبيقية للطلبة حول االستخدامات الممكنة لكافة االساليب واالجهزة والمكائن 

 واالنترنيت لالرتقاء بمنشآتنا التسويقية لتلبية حاجات ورغبات الزبائن.

 

 تفاصيل المفردات  االسبوع

 يث ، تطور المفهوم التسويقيمقدمة في التسويق الحد االول

 عناصر المزيت التسويقي : البيع ، االعالن ، التسعير ، الترويت  الثاني 

 تسويقيةبيئة الى الالبيئة التسويقية : البيئة الداخلية ، البيئة الخارجية ، العوامل المؤثرة عل الثالث

 التسويق واالستراتيجيات التنظيمية  الرابع 

 تكنلوجيا، المعنى والتعريف،أثر التكنولوجيا في حياة منظمات االعمال مفهوم ال الخامس

 ممفهوم تكنولوجيا التسويق ، المعنى والتعريف السادس

 اهداف واهمية تكنولوجيا التسويق ، فوائدها في منظمات االعمال  السابع

،  قتصاديةاالومل المالية العوامل المؤثرة في اتخاذ قرارات اقتناء تكنولوجيا التسويق :العوا الثامن

 االدارية والبشرية،عوامل التقادم نتيجة المبتكرات 

 نظام المعلومات ، المعنى والتعريف ، انواع انظمة المعلومات  التاسع والعاشر 

الحادي والثاني 

 عشر

 نظام المعلومات التسويقي ، مكونات نظام المعلومات التنسويقي

الثالث والرابع 

 عشر

 علومات التسويقيةادارة الم

 تكنولوجيا المعلومات التسويقية الخامس عشر 

 االتصاالت التسويقية المتكاملة  السادس عشر

السابع والثامن 

 عشر

 التجــــــــــارة االلكــــــترونية

التاسع عشر 

 والعشرون

 التســـــــــــويق االلكــــــــــتروني

الحادي 

 والعشرون

 الوظائف التسويقية استخادم الحاسبة في 

 استخدام الحاسبة في بحوث التسويق  الثاني والعشرون 

 استخدام الحاسبة في نظام المعلومات التسويقي الثالث والعشرون

ي فسبة استخدام الحاسبة في المبيعات ، استخدام الحاسبة في المشتريات ، استخدام الحا الرابع والعشرون

 السيطرة على الخزين

استخدام الحاسبة في التوزيع ،استخدام الحاسبة في االعالن ، استخدام الحاسبة في السيطرة الخامس 
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 على رجال البيع لعشرونوا

السادس 

 والعشرون

 لحفظالمكائن المستخدمة في تكنولوجيا التسويق ، مكائن البيع اآللي، مكان العر  وا

 والترويت 

السابع والثامن 

 والعشرون

 فوائد ،، التكنولوجيا التسويق ، التسويق المباشر)المعنى والمفهوم( االساليب الستخدمة في

 ئتمان(اال المتطلبات ،الوسائل )البيع وجه لوجه( )البريد( )الفاكس( )التلفزيون( )كارتات

 التسويق بموجب الفهارس ، التسويق عبر الهاتف

التاسع والعشرون 

 والثالثون

 اتها فيتخداموتطورها ، مكوناتها واستخداماتها ، اسالشبكة العالمية ) االنترنيت( ،نشاطها 

بيع ي الفالوظائف التسويقية ،استخدامها في البيع ، استخدامها في الترويت ، استخدامها 

ير لتسعاالشخصي ،استخدامها في ترويت المبيعات، استخدامها في االعالن ، استخدامها في 

 ، استخدامها في النقل ،استخدامها في الشراء ، استخدامها في التوزيع 

 

 -: المصادر

 .1989ادارة التسويق ،  –الديوجي  ، أبي   .1

 . 1996،  86شبكة االنترنت ، مجلة علوم ، العدد  –، د.هالل  البياتي  .2

3. Kotler, Marketing management Analysis planning and control , 1994 , 1997. 

4. Dibb , Sally , Marketing Concepts and strategies , 1994. 

5. Bair  S.Q. , Direct Marketing , 1985. 

6. Mc Loud , Management Information System , 1989. 

7. Kolter,  Armstrong , Principle of Marketing , 1999. 
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 الجامعة التقنية الوسطى

 الكلية التقنية االدارية / بغداد 

 عمالقسم تقنيات ادارة اال

 

 

 اسم المادة

 

 السنة الدراسية

 الساعات األسبوعية 

 المجموع العملي النظري

 3 2 1 الثانية  األساليب الكمية

 لغة التدريس العربية 

 

 الكتاب المنهجي

  

 اليوجد        

   

 

لنقل طية واالبرمجة الخ تهدف المادة إلى التعريف باألساليب الكمية األساسية في تحليل ودراسة نماذج -:الهدف العام 

 والمباريات.

 

ي عملية فتسهل  إكساب الطالب المهارة في استخدام األساليب الكمية في تحليل البيانات والحصول على نتائت -:الهدف الخاص

 اتخاذ القرار.

 

 تفاصيل المفردات   األسبوع

 معنى األساليب الكمية/الحل األساسي األولي/الحل األمثل األول

 خطيةجة الأنموج البرمجة الخطية وأهميته في تحليل البيانات صياغة وبناء أنموذج البرم  الثاني

 ألصيغة القانونية/ ألصيغة القياسية الثالث

 ها.الطريقة البيانية لحل أنموذج البرمجة الخطية/ الحاالت الخاصة وكيفية تحديد الخامس -الرابع 

استخدام المتغيرات الوهمية )األساسية(مع  /Simplex Methodالطريقة المبسطة  الثامن -السادس

 Maxنماذج 

 Artificial variablesاستخدام المتغيرات االصطناعية  التاسع

 M-large Methodالكبرى                 mطريقة  العاشر 

الثاني  -الحادي

 عشر

 method Tow- phaseطريقة ذات الوجهين        

 ،المفهوم، الخصائص،الصيغة العامة مشكلة النقل الثالث عشر

 طريقة اقل الكلف-طريقة الركن الشمالي الغربي -طرق حل أنموذج النقل الرابع عشر 

 طريقة فوجل الخامس عشر 

 معالجة الحاالت الخاصة ألنموذج النقل السادس عشر   

 طرق إيجاد الحل األمثل ،أسلوب المسار المتعرج السابع عشر 

 يقة توزيع المعتدلطر الثامن عشر

 مشكلة التخصيص، تعريف أنموج التخصيص،خصائص مشكلة التخصيص. التاسع عشر 

 طريقة التخصيص، طريقة التوافيق المختلفة. العشرون 

 الطريقة الهنكارية. الحادي والعشرون

    Games theory  نظرية األلعاب )المباريات( الثاني والعشرون

 اراة لشخصين ذات المجموع الصفري/صياغة مصفوفة المباراة.مب الثالث والعشرون    

  Minimax-Maximin Approachأقصى األدنى  -أسلوب أدنى األقصى الرابع والعشرون

 Mixed strategiesاالستراتيجيات المختلطة 

الخامس 

 والعشرون

  Graphic Solution Methodطريقة الحل البيانية 

 Matrix Algebra Methodر المصفوفاتطريقة جبالسادس 
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 والعشرون 

 The Linear Equations Methodطريقة المعادالت الخطية  السابع والعشرون

-الثامن والعشرون

 الثالثون

  Non-Zero-Sum Gamesمباريات ذات المجموع غير الصفري 

 

  

 

  -المصادر :

 

 .1997دارية ، دار الهالل ، عمان ، حسين الطيف السامرائي ، االساليب الكمية في اتخاذ القرارات اال .1

 .1990ن ، د. زياد عبد الكريم القاضي ، عاطف جابر ، عمر ابو الحسن ، بحوث العمليات ، دار المستقبل للنشر ، عما .2

 .1991صادق ماجد محمد ، بحوث العمليات ، الطبعة االولى ، مطبعة دار الحكمة  .3

 . 1991الطبعة الثالثة  د. عبد الستار احمد االلوسي ، بحوث العمليات ، .4

 . 1988عبد ذياب جزاع ، بحوث العمليات ، الطبعة الثانية   .5

لكلييات د عو  منصور ، د. عبد ذياب العجيلي ، د. طارق الحاج ، االستاذ عزام صبري ، بحوث العملييات المبرمجية ل .6

 . 1991والجامعات ، دار االمل للنشر والتوزيع 

السيتار  د. عبيد المعيز محميد عثميان ، عبيد   د. فياروق رسيام ،  ليبرمان ، ترجمية   –فردريك اس هيلير ، جيرالدجي   .7

 . 1987احمد االلوسي ، مقدمة لبحوث العمليات ، الجزء االول ، الطبعة االولى 

بيد السيتار د. عبد المعيز محميد عثميان ، ع    د. فاروق رسام ،  ليبرمان ، ترجمة   –فردريك اس هيلير ، جيرالدجي    .8

 . 1987االلوسي ، مقدمة لبحوث العمليات ، الجزء الثاني ، الطبعة االولى  احمد

 1990لنشر د. مهدي حسن زويلف ، نزار عبد المجيد رشيد ، االساليب الكمية في االدارة ، مطبعة الحكمة للطباعة وا  .9

. 

 

10 . Gupta , A. , & D.S. Hira , Operation Research , Chand & Company LID , New Delhi , 

1979 . 

 

11 . Hamdy , A. , Taha , Operations Research An Introduction , 6th  ed. Coller MacMillian 

1997 . 

 

12. Phillips , D.T. Ravidran & Solberg , Operation Research : Principles and Practice , 2nd ed., 

John Wiley & Son , New York , 1987. 



26 

 

ة التقنية الوسطىالجامع  

 الكلية التقنية االدارية / بغداد 

 قسم تقنيات ادارة االعمال

 

 

 الساعات االسبوعية
 اسم المادة السنة الدراسية

 النظري العملي المجموع

 الثانية 1 2 3
ادارة الموارد 

 البشرية

 السنة

1998 

 الطبعة

 الخامسة

 المؤلف

 د. احمد ماهر

 الكتاب المنهجي

 رد البشريةادارة الموا

 لغة التدريس

 العربية

 

 تعريف الطالب بأهمية ادارة الموارد البشرية وسياستها وأنشطتها المختلفة في المنظمة. -:الهدف العام

ا بشرية وانشيطتهتزويد الطالب بالمهارات والجوانب العملية والتطبيقية  لكيفية تنفيذ سياسات ادارة الموارد ال -:الهدف الخاص

 على صعيد المنظمة.

 

 المفردات النظرية

 االسبوع تفاصيل المفردات

 االول مقدمات في تنمية وادارة الموارد البشرية

 الثاني مفهوم الموارد البشرية ومحدداتها

ل ف الفلسييفي ميين المييوارد البشييرية، التنمييية البشييرية فييي الييدول النامييية والييدوالموقيي

 الصيييناعية، مفهيييوم ادارة الميييوارد البشيييرية، اهميييية ادارة وظيييائف الميييوارد البشيييرية،

 الوظيييائف الرئيسيييية واالستشيييارية الدارة المييييوارد البشيييرية، مقوميييات ادارة المييييوارد

 موارد البشريةالبشرية، التحديات واالزمات في ادارة ال

 الثالث

 التخطيط للموارد البشرية

رد التخطيط السيتراتيجي للميوارد البشيرية، مفهوميه، اهميتيه، مسيؤولية التخطييط للميوا

البشيييرية، النميييوذج االساسيييي لتخطييييط الميييوارد البشيييرية، تحلييييل الطليييب مييين الميييوارد 

 المعتمييدة علييىالبشييرية، العوامييل المييؤثرة فييي الطلييب، طييرق التنبييؤ بالعماليية، الطييرق 

يييل الخبييرة، الطييرق المعتمييدة علييى نسييب العماليية واالنتيياج والمبيعييات وعبيي  العمييل، تحل

 المعييرو  ميين العماليية، اسيياليب التحليييل، قييوائم العماليية، السالسييل الزمنييية، مخييزون

لعميل، المهارات، خرائط الترقي واالحالل، خرائط النمو الوظيفي، ترك الخدمية، دوران ا

 والعجز في الموارد البشرية، وكيفية التصرف ازاءه الغياب، الفائض

الرابع والخامس 

والسادس والسابع 

 والثامن

 تحليل وتوصيف وتصميم االعمال والوظائف

زميية مفهيوم تحليييل الوظيفية وأهييدافها، خطييوات تحلييل العمييل، البيانيات والمعلومييات الال

 اصفات شاغل الوظيفة،للتحليل، تصميم الوظيفة، مفهوم وعناصر توصيف الوظيفة، مو

 اساليب التحديد التقديرية واالحصائية، الشروط ال رورية لنجاح عملية التوصيف

التاسع والعاشر 

 والحادي عشر

 استقطاب واختيار وتوظيف الموارد البشرية

 مفهييوم االسييتقطاب واالختيييار، خطييوات االسييتقطاب واختيييار المييوارد البشييرية، مصييادر

ت عملية لمعايير الموضوعية في اختيار الموارد البشرية، اجراءااالستقطاب واالختيار، ا

 في االختيار،التكاليف المرتبطة باالستقطاب واالختيار ، التعيين

الثاني والثالث 

 والرابع عشر
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 تصميم نظم االجور والحوافز

جيير مفيياهيم عاميية، االجيير، الراتييب، االجيير االجمييالي، صييافي االجيير، االجيير النقييدي، اال

ادارة ي، االجر العيني، وظائف االجور، دور ادارة الميوارد البشيرية فيي تصيميم والحقيق

لطرق ااالجور، خطوات تصميم االجور، تقييم الوظائف تمهيدا لتسعيرها، الطرق الكمية، 

وافز، غير الكمية، تحديد الدرجات الوظيفية، تحديد آجر اليدرجات الوظيفيية، مفهيوم الحي

طيرق للفرد والمنظمية، اسيس مينل الحيوافز، انيواع الحيوافز والدوافع، اهميتها بالنسبة 

 احتسابها، الخدمات الملحقة بالحوافز

الخامس حتى 

 الثامن عشر

 تدريب الموارد البشرية

مفهييوم التييدريب واهميتييه واهدافييه، انييواع التييدريب ،حسييب مراحييل: التوظيييف، نيييوع 

مت التيييدريب، موضيييوع الوظييائف، المكيييان، تحدييييد االحتياجيييات التدريبييية، تصيييميم بيييرا

التوقييت  التدريب، اساليبه، مدربيه، مساعداته، ميزانية التدريب، تنفيذ برامت التدريب،

 الزماني والمكاني، تقييم كفاءة التدريب

التاسع عشر حتى 

 الحادي والعشرون

 تقيم اداء الموارد البشرية وتقويمه

  مين يم، نجاحيه، فشيله، الغيرمفهوم تقويم االداء والتقيييم، مسيتلزمات التقيييم والتقيو

م م  وتقييالتقييم، مسؤولية التقييم، معايير التقييم، الطرق الموضوعية والكمية في تقوي

ميييوارد اداء المييوارد البشييرية، ادارة واسييتخدام نتييائت التقييييم، نظييام معلومييات ادارة ال

 البشرية، استخدام الحاسبات، بحوث عمليات االفراد

الثاني حتى الرابع 

 عشرونوال

 ادارة الموارد البشرية والت خم الوظيفي

 مفهوم الت خم الوظيفي، الت خم الكلي، الت يخم الجزئيي، مقياييس الت يخم اليوظيفي،

وظيفي، المعالجات العملية للت خم الوظيفي، سياسات ادارة الموارد البشرية والت خم ال

 سياسة تخطيط القوى العاملة والتدريب والت خم الوظيفي

حتى  الخامس

 السابع والعشرون

 الموارد البشرية في وظائف المعرفة

رفة ما هي وظائف المعرفة، اهميتها في المنظمة، خصائصها، قيمة انتاجية وظائف المع

 للمنظميية، اسيياليب تحسييين اداء وظييائف المعرفيية، العوامييل المييؤثرة فييي اداء الوظييائف

 المعرفية

الثامن والعشرون 

 حتى الثالثون
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 المفردات العملية

 االسبوع تفاصيل المفردات

لبشرية حاالت عملية لتطبيق مؤشرات التنمية البشرية المعتمدة دوليا في حقل الموارد ا

:- 

 التغذية. ،معامالت العمر المتوقع ، التحصيل العلمي ، الدخل الحقيقي ، الصحة ، التعليم 

 موارد البشرية في حقل العملالموازنة التقديرية لمسوؤليات وحقوق ال

االول والثاني 

 والثالث

 " في تخطيط الموارد البشرية"

الكميية  تمارين في تحديد االحتياجات من القوى العاملة باستخدام االساليب الكمية وغيير

 وتحديد نسب ال ياع )دوران العمل ، الغياب( للموارد البشرية

 الرابع حتى الثامن

 "" في التحليل والتوصيف

خدام حاالت عملية في كيفية جمع البيانات والمعلومات الغرا  التحليل والتوصيف باست

اعيداد  اسلوب استمارات االستبيان والمالحظة والمقابلة ، تخطيط استمارات االستبيان ،

 نماذج او كارت وصف الوظيفة

التاسع والعاشر 

 والحادي عشر

 " في االختيار والتعيين"

طلييب التوظيييف ، اختيييار وتصييميم نميياذج االختبييارات ، احتسيياب كيفييية تصييميم نميياذج 

 تكاليف االختيار والتعيين

 الثاني

والثالث والرابع 

 عشر

 "في االجور والرواتب "

ارين تمارين في ترتيب الوظائف وتقييمها ، كيفية احتساب اجر الدرجات الوظيفيية ، تمي

 في احتساب االجور ، تمارين في احتساب حوافز العمل

لخامس والسادس ا

والسابع والثامن 

 عشر

 " في التدريب "

داف تطبيقييات فييي كيفييية تحديييد االحتياجييات التدريبييية ، تطبيقييات فييي كيفييية تحديييد االهيي

التدريبية ، اسس وضع وتصيميم برنيامت التيدريب ، اسيس وتطبيقيات فيي وضيع وتنفييذ 

 خطة التدريب

التاسع عشر 

والعشرون والواحد 

 والعشرون

 يم اداء العاملين "" في تقو

تقيييم ، تمارين في كيفيية اسيتخدام معيايير التقيييم واختيارهيا ، وضيع االوزان لمعيايير ال

داء تطبيقييات فييي طييرق تقييييم االداء للمييوارد البشييرية الكمييية وغييير الكمييية ، تقييويم اال

 الوظيفي وكيفية التصرف بنتائت التقييم الوظيفي

الثاني والثالث 

 والرابع والعشرون

 " في الت خم الوظيفي "

ليية تطبيقات في كيفية احتساب الت خم الوظيفي على المستوى الجزئي، المعالجات العم

 لظاهرة الت خم الوظيفي

الخامس والسادس 

 والسابع والعشرون

 " في حساب االنتاجية لوظائف المعرفة "

 ف المعرفةمعايير تقييم الوظائف المعرفية على مستوى المنظمة ، طرق احتساب وظائ

الثامن والتاسع 

والعشرون 

 والثالثون

 

 -المصادر:

 

 .1998د. احمد ماهر "ادارة الموارد البشرية"  ، مركز التنمية االدارية ، االسكندرية الطبعة الخامسة ،  .1

 .1996االردن ،  "ادارةة الموارد البشرية"  مصطفى نجيب ، .2

 .1998" ، مؤسسة شباب الجامعة ، مصر ،  موارد البشريةادارة ووظائف االفراد وتنمية ال د. فريد النجار " .3

 .1990نعمة شليبة واخرون ، ادارة االفراد ومدخل تطبيقي ، بغداد ،  .4

 د. احمد صقر عاشور ، المبادئ العامة في ادارة القوى العاملة. .5

 .1987د. فؤاد حمد عبد المنعم، االسس النظرية والتطبيقية لوظائف ادارة االفراد   .6

 محمود هاشم ، الموارد البشرية ، ذات السالسل للطباعة . د. زكي .7
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 الجامعة التقنية الوسطى

 الكلية التقنية االدارية / بغداد 

 قسم تقنيات ادارة االعمال

 

 

 الساعات االسبوعية
 اسم المادة السنة الدراسية

 النظري العملي المجموع

 ادارة المواد الثانية 1 2 3

 السنة

1990 

 الطبعة

 الولىا

 المؤلف

 احمد الطويل

 د. قحطان العبدلي

 الكتاب المنهجي

 ادارة المواد

 لغة التدريس

 العربية

 

ة العملييية تعريييف الطالييب بالمفيياهيم واالسيياليب العلمييية الصييحيحة فييي ادارة المييواد واهمييية ذلييك فييي اسييتمراري -: الهييدف العييام

 تاجية.االنتاجية وكيفية تحقيق العائد االقتصادي للمنظمة االن

بين مكان المناستمكين الطالب من ممارسة االنشطة المتعلقة بتوفير المواد وايصالها الى المنظمة في الوقت وال -: الهدف الخاص

 والقيام باالنشطة المتعلقة باالحتفاظ والمحافظة عليها لحين وصولها الى الجهات المستفيدة. 

 

 المفردات النظرية

 االسبوع تفاصيل المفردات

 االول ظيفة الشراء ، المفهوم  واالهمية واالهدافو

 الثاني انواع الشراء في ميدان االعمال ، مهام وظيفة الشراء

 بمن ترتبط وظيفة الشراء والمسيتوى التنظيميي لوظيفية الشيراء ، حجيم وظيفية الشيراء

 وشكلها التنظيمي
 الثالث

ظيفية وها والقوى العاملة في مسؤوليات وظيفة الشراء وصالحياتها ، التنظيم الداخلي ل

 راءالشراء ، عالقة وظيفة الشراء بالوظائف االخرى ، المركزية والالمركزية في الش
 الرابع

 الخامس استراتيجية الشراء ، المفهوم ، والمكونات

 السادس تصنيعاستراتيجية الشراء حسب الحاجة او بالكمية الدنيا ، استراتيجية الشراء أم  ال

ة الشييراء للتخييزين ، اسييتراتيجية الشييراء لغيير  الم يياربة ، اسييتراتيجية اسييتراتيجي

 المبادلة في الشراء 
 السابع

عواميل الحجم االقتصادي لطلبية الشراء ، مفهيوم الحجيم االقتصيادي لطلبيية الشيراء  ، ال

 المؤثرة في التحديد
 الثامن

 التاسع عناصر حساب الحجم االقتصادي لطلبية الشراء

 العاشر الحجم االقتصادي لطلبية الشراء طرق تحديد

لموردين اختيار مصدر الشراء المناسب ، االهمية ، مراحل عملية االختيار، تقويم اداء ا

 بعد التعامل معهم 
 الحادي عشر

ختييار العوامل المرتبطة باختيار مصدر الشراء ، اختيار المورد عن طريق المناقصة ، ا

  المورد عن طريق لجنة الشراء 
 الثاني عشر

 الثالث عشر المفاوضات وعقود التوريد

تسييلم المشييتريات وفحصييها ، االهمييية ، الهييدف ، مراحييل عملييية تسييلم وفحييص طلبييية 

 الشراء
 الرابع عشر

 الخامس عشر مكان فحص طلبية الشراء ، تقرير الفحص والتسلم

الجيييودة ،  الشييراء بييالجودة المناسييبة ، مفهييوم الجيييودة فييي عمليييات الشييراء ، وصييف

 الشروط الواجب توافرها في المواصفات
 السادس عشر

 السابع عشر طرق تحديد الجودة ، تحليل القيمة وأثره في قرار الشراء بمواصفات معينة  
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 الثامن عشر سعار الشراء بالسعر المناسب ، اهمية السعر المناسب ، العوامل المؤثرة في تحديد اال

 التاسع عشر قصات ، تقويم كفاءة سعر الشراءتحديد السعر عن طريق المنا

 شراء التجهيزات الرأسمالية ، المفهوم واالهمية ، اجراءات شراء  التجهيزات

 الرأسمالية 
 العشرون

 الحادي والعشرون اليةالمفاضلة بين شراء التجهيزات الجديدة والمستعملة ، استئجار التجهيزات الرأسم

 الثاني والعشرون همية ، التعريف بوظيفة التخزينوظيفة التخزين ، المفهوم واال

 الثالث والعشرون انواع الخزين

 الرابع والعشرون انواع المخازن واستخداماتها

يفية تنظيم وظيفة التخزين ، المهام والصالحيات ، بمن ترتبط والمسيتوى التنظيميي لوظ

 التخزين
 الخامس والعشرون

 السادس والعشرون نمة االخرى ، الهيكل التنظيمي لوظيفة التخزيعالقة وظيفة التخزين بوظائف المنظ

 السابع والعشرون العاملون في المخازن ، المركزية والالمركزية في التخزين

 الثامن والعشرون تخطيط العمليات المخزنية

 التاسع والعشرون رقابة العمليات المخزنية

 نالثالثو التقنيات المستخدمة في وظيفة التخزين

 

 

 

 المفردات العملية

 االسبوع تفاصيل المفردات

 االول التدريب على كيفية تحديد هدف ادارة المواد

 الثاني عر  نماذج من انواع الشراء في منشآت وشركات مختلفة في ميدان العمل 

مواد عر  نماذج من هياكل تنظيمية لمنشآت مختلفة يظهر فيها مواقع مختلفة الدارة ال

 ا وتقويمهاومناقشته
 الثالث والرابع

ت مناقشة اجراءات الشراء المحلي واجيراءات االسيتيراد المعميول بهيا وعير  التعليميا

 النافذة الخاصة بالشراء
 الخامس

 السادس حالة دراسية في موضوع ادارة الشراء

 السابع حالة دراسية تتناول استراتيجيات الشراء

 االقتصادي حل مسائل وتمارين تتعلق بتحديد الحجم
الثامن والتاسع 

 والعاشر

 الحادي عشر حالة دراسية عن التوريد

 الثاني عشر استعرا  نماذج من المناقصات من منشآت وشركات مختلفة

 الثالث عشر القيام بتمثيل ادوار في موضوع المفاوضات

 الرابع عشر عر  تجارب المنشآت في موضوع تسلم طلبية الشراء 

 الخامس عشر مواقع استالم الطلبية عر  مخططات تبين

 السادس عشر حالة دراسية تتعلق بالجودة والشروط الواجب توفرها

 السابع عشر حالة دراسية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالجودة

 الثامن عشر عر  استراتيجيات مختلفة مستخدمة من قبل منشآت مختلفة تتعلق بتحديد االسعار

 التاسع عشر ع المناقصات المتعلقة باالسعارحالة دراسية في موضو

 العشرون عر  تجارب تتعلق بشراء التجهيزات الراسمالية

 الحادي والعشرون مناقشة تجارب مختلفة حول شراء التجهيزات الجديدة والمستعملة 

 الثاني والعشرون حالة دراسية عن دور التخزين في نجاح سياسة المنظمة

 الثالث والعشرون من الخزين في المنظمات المختلفة استعرا  انواع مختلفة

 الرابع والعشرون استعرا  انواع مختلفة من المخازن واستخداماتها المختلفة 
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 الخامس والعشرون عر  هياكل تنظيمية تبين مواقع المخازن في الهيكل

 السادس والعشرون حالة دراسية عن عالقة المخازن بانجاز وظائف المنظمة

 السابع والعشرون شات حول تجارب مختلفة باعتماد المركزية والالمركزية في التخزينمناق

 الثامن والعشرون القيام بتمثيل ادوار تتعلق بانجاز العمليات المخزنية

 التاسع والعشرون حالة دراسية عن رقابة العمليات المخزنية

 الثالثون تخدامهااالطالع على برامجيات مختلفة في مجال التخزين ومحاولة اس

 

  -:المصادر 

 .  1990د. صباح مجيد النجار واخرون ، االصول العلمية لتخطيط ورقابة    المخزون ،  .1

 . 1990د. زاهد عبد الحميد السامرائي ، ادارة المشتريات ،   .2

 . 1990اكرم احمد الطويل ، د. قحطان العبدلي ، ادارة المواد ،  .3

 .       1997مدخل كمي ، عمان ،  –ادارة المواد  د. قحطان بدر العبدلي واخرون ، .4
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 الجامعة التقنية الوسطى

 الكلية التقنية االدارية / بغداد 

 قسم تقنيات ادارة االعمال

 

 

 الساعات االسبوعية
 اسم المادة السنة الدراسية

 النظري العملي المجموع

 الثانية 1 2 3
التطبيقات 

 1الجاهزة/

 اب المنهجيالكت  الطبعة  السنة
 لغة التدريس

 العربية

 

وكييذلك التعيييرف علييى تييأثيرات الفايروسيييات ومعالجتهييا وعليييى  DOS-MSتعرييييف الطالييب بنظييام التشيييغيل   -الهييدف العييام :

 استخدامات معالت النصوص.

م سييتخداواوامييره الخاصيية بييادارة الملفييات وا DOS-MSاكسيياب الطالييب المهييارات السييتخدام نظيام التشييغيل  -الهيدف الخيياص :

 برامت معالجة الفايروسات والتعرف على برامجيات معالت النصوص.

 

 المفردات النظرية والعملية

 االسبوع تفاصيل المفردات

 االول ، قواعد تسمية الملفات MS-DOSمقدمة عن نظام التشغيل ومفهوم 

،  DATE  ،TIME، التعييرف عليييى اوامييير  MS-DOSاسييتخدام اوامييير نظيييام 

 بين مشغالت االقراص المختلفةكيفية التحرك 
 الثاني

 الثالث مع مفاتيحه المختلفة DIRادارة الملفات ، عر  الملفات ، االمر 

 الرابع RD، االمر  MD، االمر  CD، االمر  CLSاالمر 

 الخامس واستخداماته EDIT، االمر  TREE، االمر TYPEاالمر 

،  DELETEميير ، حييذف ملييف ، اال RENAMEاعييادة تسييمية ملييف ، االميير 

 DELTREEواالمر 
 السادس

والفييرق بينهمييا ، االميير  XCOPYواالميير  COPYاستنسيياا الملفييات ، االميير 

DISKCOPY 
 السابع

لية لك االدادارة االدلة ، انشاء االدلية ، التنقيل بيين االدلية ، مسيل االدلية ، تتبيع مسي

 PATHوالملفات بااليعاز 
 الثامن والتاسع

للتعييييرف علييييى  CHKDSK، االميييير  REPLACE تحييييديث محتويييييات االدليييية

 FORMATخصائص القرص ، تهيئة القرص باالمر 
 والحادي عشر  العاشر

جية تعريف الفايروس ، تأثيراته المختلفة ،معالجة الفايروسات ،حيزم وبيرامت معال

 SCANNING AND CLEANINGالفايروسات وتنظيف الحاسبة منها 
 الثاني والثالث عشر

، كيفيية بيدء العميل ، WINDOWSالعمل مع برنيامت النوافيذ  نبذة مختصرة عن

 معاينة المحتويات ، كيفية ايقاف التشغيل
 الرابع والخامس عشر

 التعرف على معالت النصوص

 WORD FOR WINDOWS 
 السادس عشر

 السابع والثامن عشر تشغيل البرنامت ، قوائم التحكم ، اشرطة االدوات ، انشاء المستند

 التاسع عشر ص ، خزن النص، فتل وغلق المستند ، تحديد النصكتابة الن

 عمليات التحديث ، البحث واالستبدال
العشرون والحادي 

 والعشرون

 الثاني والثالث والعشرون اعداد الصفحة ، اساليب العر  ، تنسيق الحروف ، تنسيق الفقرة
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 ترقيم الصفحات ، الرأسيات والذيليات

 HEADER AND FOOTER 
 ابع والعشرونالر

 الخامس والعشرون التصحيل ، التصحيل التلقائي ، النص التلقائي

،  كيفييية انشيياء الجييداول والتعامييل معهييا ، تنسيييق الجييداول ، دمييت وتقسيييم الخاليييا

 تقسيم الجدول ، تحويل النص الى جدول ، الفرز ضمن الجدول

السادس والسابع 

 والعشرون

 الثامن والعشرون دول ، دمت المراسالتبعض العمليات الحسابية داخل الج

 معاينة قبل الطباعة ، الترقيم والتنقيط ، التدقيق االمالئي ، الطبع
التاسع والعشرون 

 والثالثون

 

 -المصادر :

 .WINDOWS  ،1994. خالد ابو الفتوح ، مدخالت الى 1

 .MS-DOS  ،1995. خالد ابو الفتوح ، مدخالت الى 2

 .1995، االوامر الجديدة حتى االصدار   MS-DOSمدخالت الى . خالد ابو الفتوح ،3

باعتمياد اللغية العربيية ،  ARABIC WORD. د. عيو  منصيور ، محميد ابيو النيور ، برنيامت النشير المكتبيي المتطيور ، 4

 .1996الطبعة االولى ، 

5. Alan R. Miller , THE ABC’s of MS-DOS , 2nded. ,Sanfrancisco , U.S.A. , 1987. 
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 الجامعة التقنية الوسطى

 الكلية التقنية االدارية / بغداد 

 قسم تقنيات ادارة االعمال

 

 الساعات االسبوعية
 اسم المادة السنة الدراسية

 النظري العملي المجموع

 تدريب منهجي الثانية -- -- 4

 

 

 االسبوع المفردات

 منظميية )الموقييع التييدريبي( اهييدافها ، وتطورهييا واالنظمييةالتعييرف علييى الشييركة او ال

 المتبعيية فيهيييا ، وطبيعييية ونوعيييية العميييل ، وسييير العناصييير االساسيييية )الميييوارد( فيهيييا

 ومخرجاتها.

 االول

بي العملييية التسييويقية فييي الشييركة واسييتراتيجيات المييزيت التسييويقي فييي الموقييع التييدري

 ، والترويت()التسعير ، والتخطيط ، ومنافذ التوزيع 
 الثاني

 التعييرف علييى االسيياليب المتبعيية فييي تقييدير الطلييب ، ومعرفيية كيفييية التخطيييط للمنتييوج

 وتطويره ، والتخطيط للمبيعات
 الثالث

 الرابع تطبيقات الحاسوب في عملية التسويق )امكانيات وموارد الشركة في هذه المجاالت(

هيذه لالمتبعية فيي االعيداد والتنفييذ  التعرف على وظيفة الشراء في الشيركة واالجيراءات

 الوظيفة ، وكيفية اعداد موازنة المشتريات
 الخامس

التعييرف علييى المفاوضييات والعقييود فييي مجيياالت ادارة المييواد والمشييتريات ، ووسييائل 

 واجراءات نقل المواد االولية والمنتوجات تامة الصنع
 السادس

 السابع ستالم ، والصرف(التعرف على اجراءات تخزين المواد )الفحص ، واال

 الثامن لغر االتعرف وتطبيق طرائق التبويب والترميز المخزني ، واعداد االدلة الخاصة لهذا 

 التاسع التعرف على وسائل النقل الداخلي والمناولة للمواد في الشركة

 العاشر التعرف على اساليب التخطيط والسيطرة على الخزين

ط سييية الدارة المييوارد البشييرية ، وتطبيييق اسيياليب التخطيييالتعييرف علييى الوظييائف االسا

افز للميييوارد البشيييرية )االختييييار ، والتعيييين ، والترقيييية ، والرواتيييب واالجيييور ، والحيييو

 والمكافآت( واساليب تقويم اداء العاملين 

 الحادي عشر

اسييتخدامات الحاسييوب فييي تييدوين واسييترجاع المعلومييات الغييرا  اتخيياذ القييرارات ، 

 تطبيق نظم المعلومات في مجاالت التسويق والتخزين والموارد البشرية وكيفية
 الثاني عشر
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 الجامعة التقنية الوسطى 

 الكلية التقنية االدارية / بغداد 

 قسم تقنيات ادارة االعمال 

لساعات االسبوعية ا                                                                                                     

   لمجموعا       نظري         عملي                         اسم المادة                               السنة الدراسية

3                     1              2الثالث                                              ادارة المنظمة     

 لغة التدريس : العربي

 الهدف العام : تعريف الطالب بالجوانب االساسية لنظرية المنظمة . 

الخاص : تعريف الطالب بتقنيات تصميم الهياكل التنظيمية ومجموعات العمل ، فضالً عن نماذج القيادة وأتخاذ القرار الهدف 

 وأساليب ادارة المنظمات المعاصرة . 

 

 االسبوع 

 

 التفاصيل 

 االول 

 

 مفهوم المنظمة ، اهمية المنظمة ، انواع المنظمة . 

 الثاني والثالث 

 

 رية المنظمة التطور الفكري لنظ

 النظريات التقليدية )الكالسيكية (

 الرابع والخامس 

 

 النظريات السلوكية والنظريات الحديثة . 

 الهيكل التنظيمي السادس والسابع 

 مفهوم الهيكل التنظيمي ، ابعاد الهياكل التنظيمية ، انواع الهيكل التنظيمي  .

 تصميم المنظمة الثامن والتاسع 

 م  . ، اجزاء المنظمة ، خيارات التصميم ، العوامل المؤثرة على التصميمفهوم التصميم 

 التقنية والمنظمة  العاشر 

 مفهوم التقنية ، انواع التقنية ، تأثير التقنية في سلوك المنظمة . 

الحادي عشر والثاني 

 عشر 

 نمو المنظمة وتطورها 

 دورة حياة المنظمة .  مفهوم النمو ، دوافع ومحددات النمو ، اتجاهات النمو ،

الثالث عشر والرابع 

 عشر 

 

 ادارة التغير 

 . تغيرمفهوم التغير ، دوافع التغير ، مقاومة التغير ، استراتيجيات التغير ، مراحل ال

 

الخامس عشر 

 والسادس عشر 

 الثقافة التنظيمية 

الثقافات  ،لتنظيمية مفهوم الثقافة التنظيمية ، عناصر الثقافة التنظيمية ، خصائص الثقافة ا

 المتعددة .

السابع عشر والثامن 

 عشر 

 التعلم التنظيمي 

 مفهوم التعلم التنظيمي ، مستويات التعلم التنظيمي ، انواع التعلم التنظيمي . 

التاسع عشر 

 والعشرون 

 القيادة 

 مفهوم القيادة ، اهمية القيادة ، خصائص القيادة ، نظريات القيادة . 

عشرون الحادي وال

 والثاني والعشرون 

 اتخاذ القرار 

خاذ زمة التالال مفهوم واهمية اتخاذ القرار ، مراحل اتخاذ القرار ، انواع القرارات ، المعلومات

 القرار ، ادوات اتخاذ القرار . 

الثالث والعشرون 

 والرابع والعشرون 

 القوة والنفوذ والصراع 

 التعامل لياتفوذ ، مفهوم الصراع ، اسباب الصراع ، امفهوم القوة والنفوذ ، مصادر القوة والن

 مع الصراع .

الخامس والعشرين 

 والسادس والعشرين 

 ادارة االبداع واالبتكار 

 اع . البدمفهوم االبداع واالبتكار ، عناصر االبداع ، نظريات االبداع ، مقومات ومحددات ا

السابع والعشرين 

 والثامن والعشرين 

 العمل  الجماعات وفرق 

الجماعة  مفهوم الجماعة ، انواع الجماعات ، تأثير الجماعة على السلوك الفردي والمنظمي ،

 وفرق العمل .

التاسع والعشرين  

 والثالثين 

 منظمات المستقبل  

 مشاكل المنظمات المعاصره ، التوجهات المستقبلية ، نماذج المنظمات المعاصرة  .
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 المصادر : 

ع والطباعة ، ، نظرية المنظمة ، دار المسيرة للنشر والتوزي 2009مد حسن وحمود ، خضير كاظم ، الشماع ، خليل مح -1

 عمان . 

 ، السلوك التنظيمي ، دار وائل للنشر ، عمان .  2009القريوتي ، محمد قاسم ،  -2

 ، نظرية المنظمة والتنظيم ، دار وائل للنشر ، عمان .  2013القريوتي ، محمد قاسم ،  -3
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 الجامعة التقنية الوسطى 

 الكلية التقنية االدارية / بغداد 

 قسم تقنيات ادارة االعمال

 

 السا عات االسبوعيه السنه الدراسيه اسم الماده

 ـاجنظم انتـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 المجموع العملي النظري 

 الغة التدريس

 ةالعربي

 3 2 1 ةالثالث

 الكتاب المنهجي 

 

 

   

 

 

ملييه لمنتيوج والعالهدف العام : اكساب الطالب المعرفه النظريه والتطبيقيه  بالنسبه لنظم االنتاج والحديثه فيي مجياالت تصيميم ا

 وموقع العمل االنتاجي والخدمي  

 

خدمييه مين نتياج الحديثيه فيي المنظميات الصيناعيه والالهدف الخاص : اعداد الطالب ليكون مؤهال  للمساهمه في تطبيي  نظيم اال

 خالل تعريفه بطبيعة هذه النظم و متطلبات تطبيقها .

 

 المفردات االسبوع

 

 الثانيو االول

 الرابعو الثالث

 تصميم العمليه

 مفهوم وانواع العمليات االنتاجيه

 القرارات المتعلقه بادارة العمليه  

 تصميم العمليه

 تكنولوجيا العمليه

 السادسو الخامس

 السابعو

 تصميم المنتوج

 دورة حياة المنتوج والمزايا التنافسيه من تصميم المنتوج

 خطوات تصميم المنتوج

 المفاضله بين صنع او شراء المنتوج

 التاسعو الثامن

الحادي و العاشر

 عشر

 تصميم الترتيب الداخلي لموقع العمل

 المفهوم ومعايير كفاءة التصميم

 الترتيب الداخلي نماذج تصميم

 اسلوب محطات العمل في الترتيب الداخلي

 االساليب االخرى في الترتيب الداخلي لموقع العمل

 الثاني عشر 

 الثالث عشر

الرابع والخامس 

 السادس عشرو عشر

 MRPنظام تخطيط متطلبات المواد 

 المفهوم والمتطلبات

 MRPهيكل 

 MRP خطوات  تطبي 

 MRPقوانين حجم الدفعه في 

 MRP11تخطيط متطلبات الموارد  السابع عشر

 المفهوم والمتطلبات

 الثامن عشر

 التاسع عشر

 ERPتخطيط موارد المنظمه

 المفهوم واالهميه واالهداف

 ومتطلبات واليه التنفيذ ERPعناصر ُ

 العشرون

 الحادي والعشرون

 JITنظام االنتاج االني 

 المفهوم و نظام الدفع مقابل السحب

 JITص بيئة وخصائ

 الثاني والعشرون kanbanنظام 
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الثالث 

 والعشرون

 lean productionنظام االنتاج الرشي  

 المفهوم والخصائص والمتطلبات

الرابع 

 والعشرون

 agile productionنظام االنتاج المتسارع

 المفهوم والخصائص و مكونات النظام

الخامس 

 والعشرون

 flexible manufacturing systemنظام االنتاج المرن 

 المفهوم والخصائص و مكونات النظام

السادس 

 والعشرون

السابع 

 والعشرون

 نماذج  سلسلة التجهيز

 تطور مفهوم ومكونات سلسلة التجهيز 

 استراتيجيات التوريد في سلسلة التجهيز

 النماذج الحديثه   لسالسل التجهيز والسلسله

الثامن  االلكترونيه

 والعشرون

التاسع 

 العشرونو

 الثالثون

 اعادة هندسة العمليات على 

 وف  نظم االنتاج الحديثه

 مفهوم واسباب اعادة هندسة العمليات

 خطوات اعادة هندسة العمليات

 

 

 المصادر :

 ،" ادارة العمليات "، الطبعة االولى ، عمان . 2004محسن ، عبدالكريم والنجار ، صباح مجيد , -1

ed, Hall , New  th, 2008 , "operations  management" , 9 Heizer.Jay & Render .Bary -2

Jersey  .  

3-krajewski, lee , J.,& Ritzman, Larry, p.,& Mahhotra, Manoj,K., (2008)"Operations 

new Jersey , united  –ed.,  Pearson Prentice Hall thmanagement" Process and supply chains , 9

States of America (U.S.A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 الجامعة التقنية الوسطى 

 الكلية التقنية االدارية / بغداد 

 قسم تقنيات ادارة االعمال

 

 

 اسم المادة

 

 السنة الدراسية

 الساعات األسبوعية 

 المجموع العملي النظري

نظم المعلومات 

 االدارية

 3 2 1 الثالثة

 لغة التدريس 

 العربية

 الكتاب المنهجي

 نظم المعلومات االدارية

   

 

 لمعاصرة.اتعريف الطالب بالمفاهيم األساسية لنظم المعلومات وأساليب اداراتها وأهمية ذلك في المنظمات  -:الهدف العام 

 لمختلفة.تمكين الطالب من ممارسة الفعاليات المتعلقة بأدارة نظم المعلومات وكيفية استخدام تقنياتها ا -:الهدف الخاص

                        

 

 المفردات العلمية عاألسبو

  MIS-نظام معلومات االدارية -مفهوم النظام األول

 تغذية عكسية(-مخرجات-عمليات–عناصر أو مكونات النظام )مدخالت 

 أبعاد نظام المعلومات االدارية: الثاني 

 رة.تحديات االدا-عمليات التطوير -تطبيقات االعمال-تكنولوجيا المعلومات-مفاهيم أساسية

 بيئة نظام المعلومات: الثالث

          بيئة داخلية. -بيئة خارجية

 البنية التحتية لنظام المعلومات: الرابع 

 موارد بشرية،المعرفة،الخدمات،التسهيالت،االتصاالت،البرامجيات،المكونات المادية

 االتجاهات التطورية لنظم المعلومات االدارية. الخامس

 دارية.أنواع نظم المعلومات اال السادس

 أنظمة إسناد االعمال )العمليات( أنظمة إسناد االدارة.

 وظائف نظم المعلومات االدارية. السابع

 الخزن، المعالجة،االسترجاع،التحرير. 

 التحديات االدارية التي تواجه أنظمة المعلومات . الثامن

 النجاح والغش،تطوير الحلول، التحديات األخالقية،تحديات المهمة.

 األنشطة )الفعاليات األساسية( لنظم المعلومات: التاسع

   اإلدخال، المعالجة،تقديم المخرجات،مراقبة أداء النظام. .                        

 تكنولوجيا المعلومات والحاسبات: العاشر 

 أنظمة صغيرة، أنظمة متوسطة، أنظمة كبيرة.

 الحادي عشر

 

 ارة:نظم المعلومات االدارية ومستويات االد

 المستوى االستراتيجي، المستوى التكتيكي، المستوى اإلشرافي.

 عالقة المعلومات االدارية بالوظائف االدارية الثاني عشر

 عالقة نظم المعلومات االدارية بالتخطيط، التنظيم، القيادة، الرقابة.

 أصناف المعلومات االدارية الثالث عشر

 إنتاجية)عملياتية(.معلومات انتمائية، انجازيه، تعليمية، 

 السمات األساسية لنظم المعلومات االدارية: الرابع عشر 

 الوضوح، الدقة، السرعة، الشمولية، الكلفة، الواقعية. 

الخامس 

 عشر 

 طرائ  بناء نظم المعلومات االدارية:

 لمتكامالتركيب التنظيمي، االستقصاء اإلداري، تجميع البيانات، قاعدة البيانات، النظام ال

السادس 

 عشر   

 الصيغ الشائعة لنظم المعلومات االدارية:

 قواعد المعلومات، بنوك المعلومات، شبكات المعلومات.

 تصميم نظام المعلومات االدارية: السابع عشر 

 أهداف تصميم النظام ، إجراءات )خطوات(التصميم

 

 تنفيذ نظام المعلومات االدارية: الثامن عشر
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 ، تجربة النظام، تدريب المستفيدينالمباشرة التنفيذية

  التحول إلى النظام الجديد )تحول المباشر،تحول متوازي(.

 نظم المعلومات والقرارات االدارية: التاسع عشر 

لحل امراحل اتخاذ القرار في حدود المعلومات)تحديد المشكلة، تصميم الحلول،اختيار  -أ

 األفضل، اتخاذ القرار(

 ة )مبرمجة، شبه مبرمجة، غير مبرمجة(.أنواع القرارات االداري  -ب

  DSSأنظمة دعم القرارات  العشرون 

مية )تعريف ،مكونات، خصائص( النظام ، أشكال النظام، أنظمية دعيم القيرارات الجماعيية، أنظ

 دعم القرارات الفردية.

الحادي 

 والعشرون

 األنظمة الخبيرة:

 تعريف ومكونات النظام، مراحل بناء النظم الخبيرة. 

الثاني 

 والعشرون

 نظام المعلومات التسويقية:

 )تعريف، مكونات،استخدامات( نظام المعلومات التسويقية .

الثالث 

 والعشرون    

 نظام معلومات االنتاج والعمليات)التصنيع(

 )تعريف، مكونات،استخدامات(   نظام معلومات التصنيع .

الرابع 

 والعشرون

 نظام معلومات الموارد البشرية

 عريف، مكونات،وظائف(  نظام معلومات الموارد البشرية .)ت

الخامس 

 والعشرون

 نظام معلومات الموارد المالية.

 )تعريف، مكونات،استخدامات(   نظام معلومات الموارد المالية

السادس 

 والعشرون 

 االعمال.في منظمات أنظمة الذكاء الصناعي 

السابع 

 والعشرون

 واالدارية .أنظمة االتصاالت المنظمية 

الثامن 

 والعشرون

 أمن وسالمة نظم المعلومات االدارية

التاسع 

 والعشرون

 التجارة االلكترونية واالدارة االلكترونية.

 التحديات األخالقية ومستقبل نظم المعلومات االدارية. الثالثون

 

 

 المصادر:-

 الوراق للنشر، عمان. (، نظم المعلومات االدارية، دار2002الحسينية، د.سليم إبراهيم ) .1

 (، مقدمة في نظم المعلومات االدارية، دار صفاء للنشر، عمان.2004الشرمان، زياد محمد ) .2

 (نظم المعلومات االدارية، جامعة الملك سعود،الرياض.1998غراب، كامل السيد ،فاديه محمد حجازي ) .3

4-O ,Brine, James A.,(2007),Introdnction to Information Management, Systems, Mc-Graw 

Hill, Irwin, Boston. 
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 الجامعة التقنية الوسطى 

 الكلية التقنية االدارية / بغداد 

 قسم تقنيات ادارة االعمال

 

 

 اسم المادة

 

 السنة الدراسية

 الساعات األسبوعية 

 المجموع العملي النظري

 3 1 2 الرابعة  اإلدارة الدولية

 س لغة التدري

 العربية

 الكتاب المنهجي

  

 السنة الطبعة المؤلف

 

لها افها ومداخلى أهدعجعل الطالب محيطا بالمفاهيم األساسية لالدارة الدولية كيفية التعامل معها مع التركيز  -الهدف العام: 

 وبيئتها واستراتيجياتها ومخاطرها وأخالقيات العمل في تلك المنظمات.

جم ، وبما ينسمل فيهقادرا على العمل في منظمات األعمال الدولية المختلفة ومستوعباً لمتطلبات الع اعدادطالب -الهدف الخاص:

 أنشطة ومهام هذا النوع من المنظمات. مع خصوصية

 

 المفردات النظرية

 تفاصيل المفردات الدراسية  األسبوع

 ة الدولية وتطورها.مدخل إلى اإلدارة الدولية:مفهوم اإلدارة الدولية،جذور االدار األول

 االدارة الدولية و االعمال الدولية طبيعة ومجال األعمال الدولية،االختالف بين الثاني 

          أهداف االدارة الدولية،أسباب قيام الشركات بأعمال دولية. الثالث

 العوامل المؤثرة في ظهور وتطور االدارة الدولية الرابع 

 ليةعملية االدارة الدو الخامس

 أدوار المديرين الدوليين ومهاراتهم ، السادس

 وظائف المدير الدولي: التخطيط، والتنظيم.

 وظائف المدير الدولي:القيادة، والرقابة. السابع

 شركات األعمال الدولية والشركات متعددة الجنسيات : الثامن

 المفهوم والتطور والخصائص.

 االقتصاد العالمي .                          دور شركات األعمال الدولية في   التاسع

 أنواع األعمال الدولية العاشر 

 أسباب النمو الدولي المعاصر. الحادي عشر

 العولمة:المفهوم والمظاهر ،وتأثيرات العولمة على منظمات االعمال. الثاني عشر

 واجهات العولمة. الثالث عشر

 يئة السياسية ،البيئة القانونية بيئة األعمال الدولية:الب الرابع عشر 

الخامس 

 عشر 

 بيئة األعمال الدولية:البيئة االقتصادية ،البيئة التقنية

السادس 

 عشر   

 األبعاد الثقافية لالدارة الدولية، مفهوم وعناصر الثقافة.

 االختالفات الثقافية، التفاوض عبر الثقافات السابع عشر 

ط ية فيييي منظميييات األعميييال الدوليييية، أطيييار عيييالمي ل سيييتراتيجية، التخطيييياالدارة اإلسيييتراتيج الثامن عشر

  اإلستراتيجية العالمي.

 الخطوات السياسية في صياغة اإلستراتيجية. التاسع عشر 

 الخيارات اإلستراتيجية)االستراتيجيات الدولية والعالمية( العشرون 

الحادي 

 والعشرون

 تنفيذ وتقويم اإلستراتيجية الدولية.

الثاني 

 والعشرون

 اإلستراتيجية الوظيفية في منظمات األعمال الدولية:

 إستراتجية االنتاج والعمليات الدولية.

الثالث 

 والعشرون    

 استراتيجيات التسوي  الدولي  .

الرابع 

 والعشرون

 استراتيجيات الموارد البشرية الدولية
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الخامس 

 والعشرون

 استراتيجيات التمويل الدولي   

لسادس ا

 والعشرون 

دولييية إدارة االخطيار فيي منظميات األعميال الدوليية ،االخطيار التيي تواجههيا منظميات األعميال ال

   :االخطار السياسية.

السابع 

 والعشرون

 تقييم االخطار السياسية، إدارة االخطار السياسية.

الثامن 

 والعشرون

 ولية.رة االلكترونية واألعمال الدالمعلوماتية ومنظمات األعمال الدولية )االنترنت( التجا

التاسع 

 والعشرون

 أخالقيات األعمال الدولية والمسؤولية االجتماعية

 األخالقيات في االدارة الدولية. -

 المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال الدولية. -

 رؤى مستقبلية. -أدارة األعمال الدولية الثالثون

 

 المفردات العملية

 المفردات الدراسية تفاصيل  األسبوع

 استعراض مداخل اإلدارة الدولية وجذورها التاريخية. األول

 حاالت تطبيقية عن طبيعة ومجال األعمال الدولية الثاني 

          استعراض نماذج من أهداف اإلدارة الدولية. الثالث

 حاالت تطبيقية عن أسباب قيام بعض الشركات بأعمال دولية الرابع 

 حاالت تطبيقية عن العوامل المؤثرة في ظهور االدارة الدولية الخامس

 حاالت تطبيقية عن كيفية التخطيط واتخاذ القرارات في منظمات األعمال الدولية. السادس

 حاالت تطبيقية عن كيفية التنظيم في منظمات األعمال الدولية. السابع

 منظمات األعمال الدولية. حاالت تطبيقية عن وظيفتي القيادة والرقابة في الثامن

             استعراض نشاط االدارة الدولية التي تنتجها الشركات متعددة الجنسيات .               التاسع

 استعراض نماذج عن أشكال االحتكارات والتحالفات في األعمال الدولية العاشر 

 نماذج عن التصنيع الدولي وإيجاد المصادر. الحادي عشر

 حاالت تطبيقية عن انواع االعمال الدولية. ني عشرالثا

 حاالت تطبيقية عن النمو الدولي المعاصر الثالث عشر

 استعراض واجهات العولمة )صندوق النقد الدولي(  الرابع عشر 

 البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية

 .عامل معهافي االدارة الدولية وكيفية التحاالت تطبيقية عن مكونات البيئة السياسية والقانونية  الخامس عشر 

 حاالت تطبيقية عن مكونات البيئة االقتصادية والتقنية وكيفية التعامل معها. السادس عشر   

 حاالت تطبيقية عن دور الثقافة في االدارة الدولية السابع عشر 

  حاالت تطبيقية عن كيفية التفاوض عبر الثقافات . الثامن عشر

ييية اسييتعراض الخطييوات العملييية فييي صييياغة االسييتراتيجية وتحديييد الخيييارات االسييتراتيجية الدول شر التاسع ع

 والعالمية .

 حاالت تطبيقية عن خطوات تنفيذ وتقويم االستراتيجية الدولية. العشرون 

الحادي 

 والعشرون

 حاالت تطبيقية عن استراتيجية االنتاج والعمليات في منظمات االعمال الدولية.

الثاني 

 والعشرون

 ترنيت(.استعراض مدفوعات عامة في التسوي  الدولي )المناط  الحرة ,التجارة االلكترونية، االن

الثالث 

 والعشرون    

 استعراض موضوعات عن ستراتيجية الموارد البشرية   .

الرابع 

 والعشرون

 قليمية.استعراض موضوعات عن التمويل الدولي والمؤسسات المالية الدولية واال

الخامس 

 والعشرون

 حاالت تطبيقية عن توظيف المعلوماتية في منظمات االعمال الدولية.

السادس 

 والعشرون 

 تحديد مكونات االخطار السياسية واالقتصادية

   

كيفييية تحليييل المخيياطر السياسييية واالقتصادية،واسييتخدام الطييرق الكمييية فييي التنبييؤ باالسييتقرار السابع 
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 حداث السياسية.واال والعشرون

الثامن 

 والعشرون

 حاالت عن التأمين ضد المخاطر السياسية.

التاسع 

 والعشرون      

 حاالت تطبيقية عن األخالقيات والمسؤولية االجتماعية لمنظمات االعمال الدولية 

 استعراض رؤى مستقبلية عن أدارة االعمال الدولية. الثالثون

 

 

 -المصادر:

 

 (اإلدارة الدولية،عمان:جامعة القدس المفتوحة.2008م، جمال)ألعبادي،سمير،وغان .1

 األردن -(االدارة الدولية،اليازوري عمان2006ياسين،سعد، غالب) .2

 األردن–عمان -(ادارة األعمال الدولية، الطبعة األولى دار الحامد2003عباس،علي ) .3
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 الجامعة التقنية الوسطى 

كلية التقنية االدارية / بغداد ال  

 قسم تقنيات ادارة االعمال

 

 الساعات االسبوعية
 اسم المادة السنة الدراسية

 النظري العملي المجموع

 المالية االدارة الثالثة 1 2 3

 السنة

1996 

 الطبعة

 الحادية عشر

 المؤلف

Weston 

Et al. 

 الكتاب المنهجي

Essential of 

Managerial 

Finance 

 لغة التدريس

 العربية

 

 تزويد الطالب بالمفاهيم العامة لالدارة المالية وتقنياتها.  -الهدف العام :

 

ت الطالب مهارا تثقيف الطالب ماليا وتهيئته للعمل بالشركات العاملة بمختلف القطاعات االقتصادية وتطوير-الهدف الخاص :

 فيما يتعل  بمساهمته فنيا بالقرارات المالية .

 

 مفردات النظريةال

 االسبوع تفاصيل المفردات

 االول والثاني تطور الفكر المالي المعاصر وعالقة االدارة المالية بالعلوم االخرى

 الثالث مفهوم االدارة المالية ، وظائفها ، هدفها

 الرابع  والخامس بيئة االدارة المالية )االشكال القانونية للشركات ، مشكلة الوكالة 

 السادس والسابع في الكشوفات المالية )الدخل ، الميزانية العمومية(قراءة 

 الثامن والتاسع المجرى النقدي وعالقتة بالوفر الضريبي لالندثار

 صادرالتحليل المالي ، مفهومه ، اهميته ، ادواته )التحليل العمودي واالفقي ، م

 واستخدامات االموال ، النسب المالية(

اني العاشروالحادي والث

 عشر

 التنبؤ ، التخطيط والرقابة
الثالث والرابع والخامس 

 عشر

 ادارة راس المال العامل
السادس   والسابع والثامن 

 عشر

 ادارة النقدية واالوراق المالية القصيرة االجل

 التاسع عشر

والعشرون   والواحد 

 والعشرون

 ادارة الحسابات المدينة
الثاني والثالث والرابع 

 والعشرون

 ادارة المخزون
الخامس والسادس 

 والعشرون

 السابع والثامن والعشرون ادارة التمويل القصير االجل

 الرافعة التشغيلية والرافعة المالية والرافعة الكلية
التاسع والعشرون 

 والثالثون
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 المفردات العملية

 االسبوع تفاصيل المفردات

 االول والثاني ة للشركات العراقية وقوانين تنظيمهاحاالت تطبيقية عند االشكال القانوني

 الثالث حاالت تطبيقية عن البيئة الضريبية العراقية للشركات

 الرابع والخامس حاالت تطبيقية عن كيفية قراءة الكشوفات الماليه

 السادس والسابع حاالت تطبيقية عن كيفية اعداد المجرى النقدي وحساب االندثار

 الثامن ة عن كيفية اعداد كشف التحليل العمودي واالفقيحاالت تطبيقي

 التاسع حاالت تطبيقية عن كيفية اعداد كشف مصادر واستخدامات االموال

 حاالت تطبيقية عن تقييم االداء المالي باستخدام النسب الماليه
العاشر والحادي والثاني 

 والثالث عشر

 ات الرقابةحاالت تطبيقية عن طرق التنبؤ والتخطيط وادو
الرابع والخامس والسادس 

 عشر

 السابع والثامن والتاسع عشر حاالت تطبيقية عن كيفية اعداد سياسات راس المال العامل

 العشرون والحادي والعشرون حاالت تطبيقية عن كيفية اعداد الموازنة النقدية

 حاالت تطبيقية عن كيفية تقييم سياسة االئتمان التجاري
لث والرابع الثاني والثا

 والعشرون

 الخامس والسادس والعشرون حاالت تطبيقية عن تحديد كمية الطلب االقتصادية ونقطة اعادة الطلب

 السابع والثامن والعشرون حاالت تطبيقية عن كيفية حساب اسعار الفائده على القروض القصيرة االجل

 التاسع والعشرون والثالثون والكلية.حاالت تطبيقية عن كيفية حساب الرافعة التشغيلية والمالية 

 

 -:المصادر 

 .1989هندي ، منير ابراهيم ، االدارة المالية ، مدخل تحليل معاصر ، القاهرة  .1

 1992الشماع ، خليل محمد حسن ، االدارة المالية ، بغداد ، العراق  .2

 .1986خان ، محمد يونس ، غرايبة ، هشام ، االدارة المالية   .3

4. Gitman , Lawrence J. , Joehnk , D. and Pinches, E., Managerial   Finance , 

Harper & Row , publisher , New York , U.S.A. , 1985 . 

5. Brealey , Richard , and Myers , Stewart c. , Principles of Corporate Finance , 

4th ed. , N.Y. McGraw Hall Inc , 1991. 

6.  Brigham , Eugene F. , Fundementals of Financial Management , 4th ed. Dryden 

press , U.S.A. 1986. 

7. Gapenski , Louis , and Brigham , Eugene , Financial Management , 5th ed. 

Dryden press Inc. , U.S.A. , 1988. 

8. Levy , Haim , and Sarnat , Marshall , Principles of Financial Management , 10th  

ed. , Prentice-Hall Inc. , U.S.A. , 1988. 

9. Samuels , J.M. , Wilkes , F.M. and Brayshaw , R.E. , Management of Company 

Finance , 6th ed. , London 1955. 

10. Weston , J. , Besley , Scottemd , Brigham , Eugene Essential  of Managerial 

Finance , 11th ed. N.Y. , Dryden press , U.S.A. , 1996 . 

11. Hampton , John , Financial Decision – Making , 2nd ed. , Prentice – Hall , U.S.A. 

, 1996 .  
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 الجامعة التقنية الوسطى 

 الكلية التقنية االدارية / بغداد 

 قسم تقنيات ادارة االعمال

 

 المادة اسم السنة الدراسية الساعات االسبوعية

 النظري العملي المجموع

 محاسبة التكاليف الثالثة 1 2 3

 السنة

1987 

 

 الطبعة 

 االولى

 

 المؤلف

 د. كرم زكي رزق

الكتاب المنهجي 

محاسبة التكاليف 

 الصناعية

 لغة التدريس

 العربية

 

صيير الكلفيية وصييوالً لتحديييد تكيياليف تعريييف الطالييب بمبييادب محاسييبة التكيياليف وأهميتهيا فييي الرقابيية علييى عنا -: العييام  الهيدف

 المنتجات.

أكساب الطالب المهارات االساسية الالزمة لتمكينه من احتساب تكاليف المنتوج عن طري  تحديد وحصر  -الهدف الخاص :

 عناصر تكاليف المواد واالجور والمصاريف.

    

 المفردات النظرية

 االسبوع تفاصيل المفردات

تكياليف سبة التكاليف،عناصر التكلفه، الكلفه االوليية، التعريف التكلفه،تعريف محا

مراكيز  االضافية،خطوات التكلفه، انواع التكلفه، طبيعية التكلفيه، تبوييب التكياليف،

 التكلفه، وحدة التكلفه، المستندات االساسية

 االول

هييا آهييداف محاسييبة التكيياليف، عالقيية محاسييبة التكيياليف بالمحاسييبة المالييية، عالقت

 ت سبة االدارية، عالقتها بالهندسة  الصناعية، عالقتها ببحوث العمليابالمحا
 الثاني         

 االخرى، وضع ادارة التكاليف في الهيكل التنظيمي، عالقة ادارة التكاليف باالدارات

تباعهيا االتنظيم االداري الدارة التكاليف ووظائف العاملين فيها، الخطوات الواجب 

 لوضع نظام للتكاليف

 الثالث

كلفيه مفهوم التكلفه لغيرض قيياس تكلفية االنتياج التيام وتقييم المخيزون ،مفياهيم الت

 اتالمستخدمة الغراض الرقابة، مفاهيم التكلفه الغراض التخطيط واتخاذ القرار
 الرابع

 الخامس مواد، اجور، مصاريف –عناصر التكاليف 

لييوظيفي( علييى اسيياس تبوييب عناصيير التكيياليف، حسييب طبيعية العنصيير،)التبويب ا

 عالقتها بوحدة المنتج، على اساس عالقتها بحجوم االنتاج
 السادس

 السابع والثامن نظريات تحميل التكاليف، مقارنة بين النظريات االربعة

 التاسع مراكز التكلفه ووحدات التكلفه

 المحاسييبة عيين تكلفيية المييواد، اهمييية عنصيير المييواد، شييراءها والييدورة المسييتندية

 اسبة عن تكلفة الشراء، تخزين المواد والمستندات والسجالت المخزنيةللمح
 العاشر والحادىعشر       

 الثاني عشر صرف المواد، تسعيرها، طرق التسعير 

 الثالث عشر الدورة المستندية للمحاسبة عن تكلفة المواد المصروفة

 الرابع والخامس عشر صناعيةجرد المواد، القيود المحاسبية عن دورة المواد في المنشاة ال

عميل، اهمية عنصر العمل في التكلفة، دور ادارة االفراد في الرقابية عليى عنصير ال

 طرق دفع االجور
 السادس عشر

 السابع عشر اساليب تبويب وقياس تكلفة العمل

ن دورة الدورة المستندية للرقابة والمحاسبة عن تكلفة العمل، القيود المحاسبية ع

 االجور
 ثامن عشرال

 المصييروفات مقابييل خييدمات مقدميية ميين الغييير، اقسيياط انييدثار الموجييودات الثابتيية،

 القيود المحاسبية للمصروفات
 التاسع عشر

ر التكاليف الصناعية غير المباشرة، حصر وتحديد عناصر التكاليف الصيناعية غيي

 راكيزالمباشرة بكل مركز انتاجي او خدمي، توزيع تكاليف مراكيز الخيدمات عليى م

 االنتاج، تحميل تكاليف المراكز االنتاجية على الوحدات المنتجة

العشرون والحادي 

 والعشرون   

 تكاليف التسوي  غير المباشرة، تبويبها، حصر وتحديد عناصير تكياليف التسيوي 

 لتحميلها على الوحدات المباعة 
 الثاني والعشرون
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مات ه التسويقية، تكاليف الخدحصر وتحديد عناصر تكاليف التسوي  لمراكز التكلف

 االدارية والتمويلية
 الثالث والعشرون

 تكاليف االوامر االنتاجية
الرابع والخامس 

 والسادس والعشرون 

 تكاليف المراحل االنتاجية
السابع والثامن والتاسع 

 والعشرون

ة اجيراءات المحاسيبة عليى تكياليف المقاولية، المحاسيب –تكاليف عقيود المقياوالت 

 االعمال المعتمدة في العقدعن 
 الثالثون

 

 

 المفردات العملية

 االسبوع تفاصيل الفردات

 التكلفة أمثلة تطبيقية عن الكلف االولية واالضافية وانواعها ومراكز التكلفة ووحدات

 مع أمثلة عن كيفية تبويب التكاليف وانواع المستندات المستخدمة
 االول

 الثاني ة بين محاسبة الكلفة والمحاسبات االخرى أمثلة تطبيقية عن طبيعة العالق

 الثالث لمنشأة لأمثلة تطبيقية عن كيفية تنظيم ادارات التكاليف وعالقتها بالهيكل التنظيمي 

 الرابع أمثلة عن قياس تكلفة االنتاج التام وكيفية قياس المخزون

 الخامس أمثلة تطبيقية عن المواد واالجور والمصاريف

 السادس يقية عن انواع تبويبات التكاليفأمثلة تطب

 السابع والثامن  أمثلة تطبيقية عن كيفية اعداد قوائم التكاليف حسب نظريات التكاليف االربعة

 التاسع أمثلة تطبيقية عن مراكز الكلفة ووحدات الكلفة

 والحادي عشرالعاشر  شراءها والسجالت والمستندات المستخدمة –أمثلة تطبيقية عن تكلفة المواد 

 الثاني عشر أمثلة تطبيقية عن كيفية تسعير المواد المصروفة 

أمثلييية تطبيقيييية عييين السيييجالت والمسيييتندات المسيييتخدمة فيييي حسييياب تكلفييية الميييواد 

 المصروفة
 الثالث عشر

والقييييود  –أمثلييية تطبيقيييية عييين الجيييرد والمعالجيييات المحاسيييبية للفروقيييات الجرديييية 

 ي المخازنالمحاسبية عن دورة المواد ف
 الرابع والخامس عشر

 السادس عشر أمثلة تطبيقية عن تكلفة العمل

 السابع عشر أمثلة تطبيقية عن قياس تكلفة العمل

حاسيبية أمثلة تطبيقية عن الدورة المستندية والمحاسبية عن تكلفة العمل والقيود الم

 لالجور
 الثامن عشر

 التاسع عشر ر واالندثاراتأمثلة تطبيقية عن المصروفات المقدمة من الغي

ي او أمثلة تطبيقية عن كيفية تحديد عناصر التكاليف غير المباشيرة لكيل مركيز انتياج

 خدمي وكيفية توزيع تكاليف المراكز الخدمية على المراكز االنتاجية 

العشرون والواحد 

 والعشرون

 ليى مراكيزامثلة تطبيقية عن تكاليف التسوي  وكيفية تحديدها وحصرها وتحميلهيا ع

 الكلفة

الثاني والثالث 

 والعشرون

 امثلة تطبيقية عن كيفية احتساب تكاليف االوامر االنتاجية
الرابع والخامس 

 والسادس العشرون

 المنتج امثلة تطبيقية عن كيفية احتساب تكاليف المراحل االنتاجية للوصول الى تكلفة
السابع والثامن 

 والتاسع والعشرون

 الثالثون كيفية احتساب تكاليف المقاوالت وتسجيلها امثلة تطبيقية عن

 

 -: المصادر

 .1987د. كرم زكي رزق ، محاسبة التكاليف الصناعية ،  .1

 .1988عبد الحي مرعي ، في محاسبة التكاليف ،  .2

 .1990علي عبد الرحيم ، يوسف العادلي  ، محمد احمد العظمه ، اساسيات التكاليف والمحاسبة االداريه ،  .3

 .1989مد نور ، محاسبة التكاليف الصناعية ، د. اح .4

 .1988د. محمد الفيومي ، اصول محاسبة التكاليف ،  .5

     .1985حسين ، التكاليف في المنشآت الصناعية والخدمية ،  د. عمر .6
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جامعة التقنية الوسطى ال  

 الكلية التقنية االدارية / بغداد 

 قسم تقنيات ادارة االعمال

 

 اسم المادة السنة الدراسية الساعات االسبوعية

 النظري العملي المجموع

 االقتصاد الهندسي الثالثة 1 2 3

 السنة

1984 

 الطبعة 

 الثانية

 المؤلف

 د. محمد فوزي حمد

 الكتاب المنهجي

مبادب االقتصاد 

 الهندسي

 لغة التدريس

 العربية

 

 

 دافه في االنشطة والفعاليات االقتصادية المختلفة.تعريف الطالب بمضمون ومجال االقتصاد الهندسي واه -الهدف العام:

 

تعليم الطالب قواعد العمل االقتصادي الهندسي في تقييم واقع وهدف النشاط وتحديد عوامله الحساسية وتعييين  -الهدف الخاص:

 الوسائل والطرق في اختيار البدائل وتقييمها والمساعدة في اتخاذ القرار.

 

 

 المفردات النظرية

 االسبوع المفردات تفاصيل

 مفهوم االقتصاد الهندسي ، وظائف االقتصاد الهندسي ومنهاج الدراسة فيه -

كميال مفاهيم اساسية ) الكم والكييف ، التخصيص والعموميية ، القياسيية والتبسييط ، ال -

جم لصيانة،حوالتفوق ، التلقائية والتبادل ، الحذر والخطأ ، االعداد والتخطيط المسب  ، ا

ري ، عة،التعريف،  الموقع ، تصميم االنتاج ، عناصر المشروع ، استمالة المشتالمجمو

 سرع االالت ، االقتصاد الكلي والجزئي

يميية ، الق -الحاجييات البشييرية ، المنييافع ، الثييروة ، السييلع ونماذجهييا القياسييية  السييعر -

 السوق ، منحنى االمكانات االنتاجية

  

 االول

مرونيات العيرض والطليب واهميتهيا فيي الدراسيات  –زني العرض والطلب والسعر التيوا

 االقتصادية
 الثاني

 –الييرب، ، مفهومييه وطييرق قياسييه ، اهمييية اعتميياد الييرب، االقتصييادي فييي اتخيياذ القييرار 

 االنتاج ، مفهومه وانواعه ، التكاليف وانواعها ومنحنياتها
 الثالث

لمشروع لرب، والخسارة وتحديد االرب، والعوائد واالنتماء السوقي ، مستوى التعادل ، ا

 االفضل ، السوق المميز
 الرابع

المفهوم  ،اقتصاديات تكنولوجيا االنتاج  –اقتصاديات االنتاج الواسع االهمية والمحددات 

 ، المستلزمات ، المحددات
 الخامس

كسيب توظيف االموال وحساب المردود ، معدل الفائدة او معدل نمو راس الميال ، قيوة ال

ة ، ة المركبييد ، القيميية الزمنييية للنقييود ، انييواع الفائييدة ، الفائييدة البسيييطة ، الفائييدللنقييو

 ائدةفرصة االستثمار ، قانون الفائدة المركبة وطرق الدفع وقوانينها ، التضخم والف

 السادس والسابع

اقتصييياديات اسيييتهالك راس الميييال ، انيييواع  اسيييتهالك راس المال)االسيييتهالك  الميييادي 

طيرق  –، االسيتهالك اليوظيفي ، االسيتهالك بيالحوادث ، االسيتهالك بيالتفريغ(  الفيزيائي

 حساب االستهالك )االستهالك بمعيار الزمن ، االستهالك بمعيار االستعمال(

 الثامن والتاسع

لفية ، التقديرات وعملية اتخاذ القرار ، العناصر: المخرجيات والميدخالت طيرق تقيدير الك

ضييبط ولتقييدير بالتنيياظر ، التقييدير بييالطرق االحصييائية ، توافيي  التقييديرات الهندسييية ، ا

ال بيانييات الكلفيية :)المضييمون والتصيينيف ، التغيييير فييي االسييعار ، التييدريب ، درجيية كميي

 المنتوج( تقدير مدة الخدمة ، تقدير العائد ، تقدير تكاليف التشغيل

العاشر والحادي 

 عشر

 الثاني عشر المرتفع ، مدة الخدمة المنخفضة مواجهة خطأ التقدير والخطر ، معدل الفائدة

 الثالث عشر التقدير المفضل واالكثر واالقل تفضيال

 الرابع عشر تحليل الحساسية
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لقيميية االتحليييل االقتصييادي لبييدائل المشيياريع ، انييواع الكلفيية ، طييرق مقارنيية البييدائل: ) 

لعالقية اة ، طيرق اخيرى( ، الحالية ، المبلغ السنوي المكافىء ، معدل العائد  ميدة الخدمي

 بين مقادير طرق المقارنة

الخامس والسادس 

 والسابع عشر

دائل ارنية البياتخاذ القرار للخيارات التبادلية ، اتخاذ القرار في حيدود المبليغ المتياح ، مق

 عند عدم تساوي مدة الخدمة

الثامن والتاسع 

 عشر

 العشرون ية ، تحديد افضل المواقعاختيار الموقع ، العوامل الكمية ، العوامل غير الكم

 ،دراسيية كلييف االنتيياج  –المشيياريع الجديييدة ، الدراسيية االساسييية للمشييروع / الجييدوى 

 دراسيية الطلييب الكمييي –انتقيياء وسييائل االنتيياج ومسييتوى التكنولوجيييا ، سييعة المشييروع 

 التحوط –والنوعي 

 الحادي والعشرون

مبررات  ،يانة ، االهمية ، مفهوم االستبدال اقتصاديات الصيانة واالستبدال ، مفهوم الص

ع ، ارتفييا عييدم الكفايية -االسيتبدال ، العواميل االقتصييادية لالسيتبدال ، تحليييل االسيتبدال :

 Obsolescenceكلفة الصيانة ، انخفاض الكفاءة ، القدم 

الثاني والثالث 

 والعشرون

 لوقيت الفعيال ، قييياسحسيياب القيمية المضيافة ، حسيياب ا –اقتصياديات حسياب االنتاجيية 

نتاجيية اانتاجية العمل ، قياس انتاجية العمل في مشاريع االنتياج المتعيدد ، قيياس تطيور 

لميال االعمل ، الطاقة االنتاجية ، مفهومهيا وانواعهيا وقياسيها ، حسياب انتاجيية ) راس 

نتاجية ن االعالقة بي –االقتصاد في وقت العمل  –الثابت ، راس المال المتغير ، االجور ( 

 العمل ، راس المال / العمل ، راس المال / الناتج

والخامس    الرابع

والسادس  

 والعشرون

م مشاريع مشاريع النفع العام والمشاريع الخاصة ، تقيي –اقتصاديات مشاريع النفع العام 

 مشاريع السدود ، مشاريع الطرق ، مشاريع االنارة والمرور  -النفع العام :

 السابع والثامن

 والتاسع والعشرون

 الثالثون اقتصاديات البحث والتطوير ، المضمون ، االهمية

 

 

 المفردات العملية

 االسبوع تفاصيل المفردات

 امثلة عملية حول مضمون االقتصاد الهندسي ووظائفه ومنهاجيه، وتطبيقيات حيول الكيم

ال لتفوق والكموالكيف والتخصص والعمومية وفي القياسية والتبسيط، امثلة في مجال ا

وفييي حجييم المجموعيية والحييذر والخطييأ والصيييانة وسييرع االنتيياج ومنحنييى االمكانييات 

 االنتاجية

 االول

تطبيقات رياضية للعيرض والطليب وحسياب السيعر التيوازني ورسيم المنحنييات الخاصية 

 بذلك، وامثلة رياضية لحساب المرونات
 الثاني

 الثالث لكلتكاليف ورسم المنحنيات الخاصة بذامثلة تطبيقية لحساب الرب، وحول االنتاج وا

حسيياب الييرب، فييي ظييل االسييواق المختلفيية واسييتخراج نقطيية التعييادل وتحديييد المشييروع 

 االفضل بالمقارنة، وتطبيقات في االنتاج الواسع
 الرابع

 الخامس امثلة تطبيقية حول تكنولوجيا االنتاج

 السادس والسابع في حساب الفائدة المركبة حساب الفائدة البسيطة والمركبة والطرق المختلفة

 الثامن والتاسع امثلة رياضية لحساب استهالك راس المال بالطرق المختلفة

 تطبيقات رياضية للتقديرات االقتصادية وعالقتها باتخاذ القرار
العاشر والحادي 

 عشر

 الثاني عشر امثلة رياضية لمواجهة خطا التقدير

 الثالث عشر التقدير المفضل بالمقارنة مع االكثر واالقل تفضيالامثلة حول كيفية تحديد 

 الرابع عشر تطبيقات في تحليل الحساسية

قيادير امثلية رياضيية للمقارنية بيين البيدائل بيالطرق المختلفية وفيي حياالت العالقية بيين م

 طرق المقارنة

الخامس والسادس 

 والسابع عشر

دة اوي موفي حاالت المبالغ المتاحة وعند تسامثلة تطبيقية حول الخيارات التبادلية 

 الخدمة

الثامن والتاسع 

 عشر

 العشرون تطبيقات حول اختيار موقع المشروع وتحديد افضل المواقع

 الواحد والعشرون دراسة تطبيقية للمشاريع الجديدة ومتطلبات الدراسة في المضمون التحليلي 

 تطبيقات في الصيانة واالستبدال وتحليلها
ثاني والثالث ال

 والعشرون
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نتاجيية امثلة تطبيقية لحساب االنتاجية )انتاجية العمل( وقياس تطورها وحول الطاقة اال

 وانواعها وحساب االنتاجية لراس المال واالجور

لخامس  الرابع

والسادس 

 والعشرون

 تطبيقات رياضية في تقييم مشاريع النفع العام
السابع والثامن 

 والتاسع والعشرون

 الثالثون مثلة تطبيقية حول اقتصاديات البحث والتطويرا

 

 

  -المصادر :

 . 1984د. محمود فوزي حمد ، مبادىء االقتصاد الهندسي ، دار جون وايلي وابنائه ، الطبعة الثانية ،  .1

2. H.G. Thuesen , W.J. Fabryeky and  G.J. Thuesen , Engineering Economy , 

Prentice – Hall , Inc , New Jersey, 8th ed.  1993. 

لعالي رة التعليم ا. د. انور نعيم قصيرة ، د. جورج يوسف حلبي ، حيدر اسماعيل العيبي ، االدارة واالقتصاد الهندسي ، وزا3     

 . 1990والبحث العلمي ، الجامعة التكنولوجية ، دار الحكمة للطباعة والنشر 

4. Michael S. Bowman - Applied Economic Analysis for Technologists , Engineers 

, and Managers; Prentice Hall , Inc. New Jersey 1999.                                                                       

5. E. Poul De Garmo , Emeritus and others ; Engineering Economy -  Prentice 

Hall , Inc. 1997. 

6. W. J. Fabrycky , G. J. Thuesen , D. Verma – Economic Decision Analysis ;  

Prentice Hall , 1998. 
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 الجامعة التقنية الوسطى 

 الكلية التقنية االدارية / بغداد 

 قسم تقنيات ادارة االعمال

 

 اسم المادة السنة الدراسية الساعات االسبوعية

 النظري العملي موعالمج

التطبيقات  الثالثة 1 2 4

 2الجاهزة/

لغة التدريس  الكتاب المنهجي  الطبعة السنة

 العربية

 

التيي  +SPSS , TORA , QSBوتطبيقيات االنظمية الجياهزة  EXCELتعرييف الطاليب بتطبيقيات برنيامج  -الهيدف العيام :

 تساعده في زيادة كفاءته في العمل االداري .

ات وتطبيقاتهيا المختلفيية وكييذلك التعاميل مييع تطبيقيي EXCELاكسياب الطالييب المهييارات فيي اسييتخدام بييرامج  -خيياص :الهيدف ال

 . +SPSS , TORA , QSB االنظمة الجاهزة

 

 

 المفردات النظرية والعملية

 االسبوع تفاصيل المفردات

، تشييغيل البرنييامج ، العناصيير االساسييية لنافييذة  EXCEL  التعييرف علييى برنييامج

EXCEL 
 االول

، اغييالق  SAVE ASفيت، ورقيية عمييل جديييدة ، ادخييال البيانيات ، حفيي  ورقيية العمييل 

 الملف
 الثاني

ل نات ، نقفت، الملف ، معاينة قبل الطبع ، طباعة ورقة عمل ،تحديد الخاليا ، نسخ البيا

 او نسخ ورقة العمل
 الثالث والرابع

 الخامس اصف ، ادراج عمود ، ادراج خاليبحث واستبدال ، حذف ومس، ، حذف خاليا ، ادراج 

تعديل ارتفاع الصف ، اظهار واخفياء الصيف ، تعيديل عيرض العميود ، اظهيار واخفياء 

 العمود
 السادس

لب لغية اعادة تسمية ورقة العمل ، اخفاء ورقة العمل ، اظهار ورقة العمل المخفية ، ق

يسييار جيياه ميين اليمييين الييى الالقييوائم ميين العربييية الييى االنكليزييية وبييالعكس ، قلييب االت

 وبالعكس

 السابع والثامن

حجم الخط ، نمط الخط ، حرف او نص مرتفع ، حرف او نص منخفض ، اضافة حدود 

 حول الخلية ، تعبئة الخاليا بلون معين ،فرز البيانات
 التاسع

تخطيط انشاء التخطيط ، انشاء التخطيط على ورقة العمل نفسها ، اضافة عناوين الى ال

طييط ، اضافة وسيلة ايضاح الى التخطيط ، اضافة عناوين البيانات ، تغيير نوع التخ ،

 اضافة رأس وتذييل ورقة العمل

 العاشر

، تشييغيل البرنييامج ، التعييرف علييى محتويييات  +QSBالتعييرف علييى البرنييامج الجيياهز 

 البرنامج
 الحادي عشر

ب كل البرمجية الخطيية حسياختيار تطبي  البرمجة الخطيية ، ادخيال البيانيات، حيل مشيا

 نوع دالة الهدف ونوع القيود،تفسير النتائج
 الثاني والثالث عشر

 اختيار وتطبي  مختلف المواضيع ، ادخال البيانات ،تفسير النتائج
الرابع والخامس 

 عشر

، تشيغيل البرنيامج ، التعيرف عليى محتوييات  TORAالتعرف عليى البرنيامج الجياهز 

 البرنامج
 السادس عشر 

طريقية اختيار وتطبي  البرمجة الخطية ، ادخال البيانات ،حل مسائل البرمجة الخطية ب

Two-phase  وطريقةBig-M 
 السابع والثامن عشر 

 التاسع عشر اختيار تطبي  مسائل النقل ، حل مسائل النقل بالطرق المختلفة

، تشييغيل  WINDOWSميين خييالل النوافييذ  SPSSالتعييرف علييى النظييام االحصييائي 

 النظام ،فت، ملف البيانات
 العشرون 

ييير ادخال البيانات في شاشة محرر البيانات ، ادراج متغير )عميود(، ادراج صيف ، تغ

 اسم المتغير

الحادي والثاني 

 والعشرون
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العمود( )تغيير التنسي  الحالي ، تحديد عنوان المتغير ، تنسي  االعمدة ،حذف المتغير 

 ، حذف الصف

الثالث والرابع 

 العشرونو

 نقل او نسخ خلية الى خلية اخرى ، انشاء ملف البيانات ، حف  البيانات
الخامس والسادس 

 والعشرون

 االنتقال الى مكان معين في شاشة محرر البيانات ، فرز بيانات الصفوف
السابع والثامن 

 والعشرون

ر ، اظهيا النتشارالعمليات الحسابية ، االرتباط ، معادلة االنحدار الخطي ، تحديد شكل ا

 خط االنحدار ، التخطيط او الرسم البياني

التاسع والعشرون 

 والثالثون

  -المصادر :

 .1998باعتماد اللغة العربية ، مترجم ، الطبعة االولى ، سوريا ، EXCEL 97. احمد عدنان برادعي ، تعلم 1

 . 1994، الطبعة الثانية ،  EXCEL 4كسل . حسين حسن بركات ، اساسيات استخدام برنامج الجداول االلكترونية ا2

،  ، القاهرة لثانيةا. حسين حسن بركات ، البسيط في استخدام برنامج الجداول االلكترونية لنوافذ مايكروسوفت اكسل ، الطبعة 3

1995 . 

4. QSB+ Manual. 

5. TORA Manual. 

6. SPSS Manual. 
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الجامعة التقنية الوسطى    

الدارية / بغداد الكلية التقنية ا  

 قسم تقنيات ادارة االعمال

 

 اسم المادة السنة الدراسية الساعات االسبوعية

 النظري العملي المجموع

 التدريب المنهجي الثالثة -- -- 4

 

 

 

 االسبوع المفردات

التعييرف عليييى طبيعيية واهيييداف الشيييركة فييي مجييياالت االنتيياج والعملييييات والتكنولوجييييا 

تياج ل ، والتعيرف عليى كيفيية التخطييط والتصيميم للعمليية )نظيم االنالمستخدمة في العمي

 والتشغيل(

 االول

اخلي التعرف على كيفية تحديد مستويات الطاقية االنتاجيية ، والتعيرف عليى الترتييب اليد

 للمصنع والوسائل الخدمية واالدارية في المصنع
 الثاني

وب في   الطرائ  العلمية والحاستطبي  اساليب التخطيط االجمالي لالنتاج ، ومدى تطبي

 مثل هذه المجاالت
 الثالث

ي السيطرة النوعية في الشيركة )الوسيائل والخيرائط المتبعية( واسيتخدامات الحاسيوب في

 مثل هذه المجاالت
 الرابع

 الخامس التعرف على كيفية تحليل وتصميم العمل في الموقع  التدريبي

ة ريقيية االداء ، والتعييرف عليى كيفييية دراسيياالجهيزة واالدوات المسييتخدمة فييي دراسية ط

 الوقت والحركة )قياس العمل( في الموقع التدريبي
 السادس

 السابع صنعالتعرف على اجراءات السيطرة على اداء مكائن االنتاج في المواقع الداخلية للم

 الثامن تطبي  مجاالت واستخدامات الهندسة البشرية في الموقع التدريبي

 روف العمييل )االنييارة ، التهوييية ، الضوضيياء ، عوامييل البيئيية االخييرى(التعييرف علييى ظيي

 واعداد ادلة لتطبيقات الهندسة البشرية
 التاسع

 العاشر تطبي  مقاييس االنتاجية )الكلية والجزئية( في الموقع التدريبي

ي التعييرف علييى وظييائف االدارة المالييية فييي الموقييع التييدريبي ، وسييير تييدف  النقدييية فيي

 الشركة
 الحادي عشر

 الثاني عشر المخاطرةوالتعرف وتطبي  اساليب التحليل المالي ، واالساليب المعتمدة في تحليل العائد 
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 الجامعة التقنية الوسطى 

 الكلية التقنية االدارية / بغداد 

 قسم تقنيات ادارة االعمال

 

 

 اسم المادة

 

 السنة الدراسية

 الساعات األسبوعية 

 المجموع العملي النظري

الخطر ادارة 

 والتأمين

 2 1 1 الرابعة 

 لغة التدريس 

 العربية

 السنة الطبعة المؤلف الكتاب المنهجي

 

 واجهتها معكيفية مجعل الطالب محيطا بالمفاهيم األساسية الدارة الخطر واألخطار العملياتية )التشغيلية( و -:ف العامالهد 

 التركيز على التأمين كا اهم وسيلة من وسائل المواجهة.

خاص  بوجه اعيةاعدادطالب قادرا حماية األنشطة المتعلقة بإدارة الخطر وما يتصل بها في المنشات الصن -:الهدف الخاص

 والمنظمات المختلفة بوجه عام وكيفية اختيار وثائق التأمين المناسبة.

 

 المفردات النظرية

 تفاصيل المفردات الدراسية  األسبوع

 مدخل إلى الخطر: مفهوم الخطر ،خصائص الخطر ،بعض المفاهيم المتعلقة بالخطر. األول

 س الخطر وكلفته.تصنيف االخطار، االحتمال والخطر، قيا الثاني 

          التفسير الفلسفي للخطر، التفسير النفسي للخطر ،أدراك الخطر. الثالث

 أدارة الخطر: مفهوم ادارة الخطر، عملية أدارة الخطر  الرابع 

 عوامل النجاح الحرجة الدارة الخطر.

 ادارة الخطر: المتطلبات الرئيسةالدارة الخطر،معايير ادارة الخطر. الخامس

 نفعة .الم-قرارات مدير الخطر: أهداف المنظمة المتعلقة  بإدارة الخطر ،تحليل الكلفة السادس

 ستراتيجيات أدارة الخطر: تجنب الخطر، تخفيض الخطر، االحتفاظ بالخطر. السابع

 ستراتيجيات أدارة الخطر: تحويل الخطر، تخصيص الخطر . الثامن

                         المبادئ .   لتشغيلية(: المفهوم، األهمية، األهداف،المنافع،ادارة االخطار العملياتية )ا التاسع

 العاشر 

 

 ولية عنادارة االخطار العملياتية )التشغيلية(  :المصادر،المتطلبات، الخطوات، المسؤ

 ادارة االخطار التشغيلية.

 ص العامة،األهداف،الوظائف.(:المفهوم، الخصائRimsنظام معلومات ادارة الخطر ) الحادي عشر

 ،منهجيات قياس الخطر ،مخرجات النظام. Rimsتحسين القيمة من خالل  الثاني عشر

اكل الجوانب التنظيمية الدارة الخطر: موقع ادارة الخطر ضمن الهيكلل التنظيملي، مشل الثالث عشر

 إدخال ادارة الخطر إلى المنظمة،المركزية والالمركزية في ادارة الخطر.

 مدير الخطر : مهامه وواجباته،المشاكل التي يواجهها مدير الخطر.  الرابع عشر 

 جوانب تطبيقية في ادارة الخطر :ادارة األزمة،التخطيط للكوارث والطوارئ الخامس عشر 

 .ادارة الخطر في شركات دولية،ادارة أخطار التلوث البيئي،ادارة إخطار الحاسوب السادس عشر   

 .سسه الفنية،نشأة التأمين وتطوره وأهميتهhمدخل إلى التأمين، مفهوم التأمين و السابع عشر 

  وظائف التأمين: الوظائف األساسية،الوظائف الثانوية. الثامن عشر

 عقد التأمين : أركانه،أطرافه. التاسع عشر 

 خصائص عقد التأمين العشرون 

 التأمينية مبدأ التعويض ،مبدأ المشاركة.مبادئ عقد التأمين:مبدأ المصلحة  الحادي والعشرون

 مبادئ عقد التأمين:مبدأ الحلول ،مبدأ حسن النية،مبدأ السبب المباشر . الثاني والعشرون

 العملية التأمينية:التدرويج لمنتوج التأمين،طلب التأمين   . الثالث والعشرون    
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 العملية التأمينية: االكتتاب والتسعير. الرابع والعشرون

 العملية التأمينية: وثيقة التأمين وتفاصيلها ومالحقها وتجديدها.    الخامس والعشرون

 العملية التأمينية: تسوية التعويضات. السادس والعشرون 

 فروع التأمين : فروع التأمين على األموال )الحريق,البحري،السيارات( . السابع والعشرون

 ألموال   )الطيران،الهندسي،الزراعي،السرقة(فروع التأمين على ا الثامن والعشرون

فلروع التلأمين علللى األشلخاص )التللأمين عللى الحياة،التللأمين الصلحي ،الحللوادث  التاسع والعشرون

 الشخصية(

 التامين من المسؤولية. الثالثون

 

 

 لمفردات العمليةا

 تفاصيل المفردات الدراسية  األسبوع

 لمفاهيم المقاربة.حاالت عملية تتضمن الخطر وا األول

 حاالت عملية  تصنيف االخطار. الثاني 

          حل التمارين عن الجوانب الرياضية للخطر. الثالث

 عرض نماذج ألنواع الخطر. الرابع 

 تطبيقات عن طرق قياس الخطر وكلفته. الخامس

 حاالت عملية تتضمن ادارة الخطر ومعاييرها. السادس

 صناعية كانت وراء ظهور ادارة الخطر. استعراض كوارث السابع

 عرض نماذج ألهداف المنظمات المتلعقة بأدارة الخطر  . الثامن

 استعراض بعض تجارب الشركات الدولية .                           التاسع

 استعراض ستراتيجيات ادارة الخطر. العاشر 

 تية) التشغيلية( .عرض مخططات انسيابية عن االخطار العمليا الحادي عشر

 عرض برامج ادارة الخطر كما هي مطبقة في بعض المنظمات . الثاني عشر

 عرض نماذج لنظم معلومات ادارة الخطر. الثالث عشر

 عرض حاالت عن موقع ادارة الخطر في الهياكل التنظيمية في المنظمات العراقية.  الرابع عشر 

الخامس 

 عشر 

 عرض حاالت عن ادارة أالزمة

السادس 

 عشر   

 عرض حاالت عن التخطيط للكوارث والطوارئ

 عرض حاالت عن ادارة أخطار التلوث البيئي السابع عشر 

  عرض حاالت عن ادارة إخطار الحاسوب. الثامن عشر

 عرض حاالت توضح أهمية التأمين ووظائفه. التاسع عشر 

 اسية والثانوية.عرض حاالت عملية عن وظائف قطاع التأمين األس العشرون 

الحادي 

 والعشرون

 عرض نماذج عن االخطار القابلة للتأمين.

الثاني 

 والعشرون

 االطالع على عقود التأمين.

الثالث 

 والعشرون    

 تطبيقات للمبادئ القانونية للتأمين.   .

الرابع 

 والعشرون

 ممارسات عملية عن الترويج لمنتوج التأمين .   .

الخامس 

 والعشرون

 ارسات عملية لطلبات التأمين واالكتتاب والتسعير.   مم
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السادس 

 والعشرون 

 االطالع على وثائق التأمين ، ممارسات عملية في تسوية التعويض.

السابع 

 والعشرون

 استعراض نماذج من وثائق األموال ، الحريق ،البحري،السيارات

الثامن 

 والعشرون

 ان، الهندسي،الزراعي، السرقة.استعراض نماذج من وثائق األموال ،الطير

التاسع 

 والعشرون

 استعراض نماذج من وثائق التأمين على األشخاص )الحياة، الصحي، الحوادث(

 استعراض نماذج من وثائق تأمين المسؤولية. الثالثون

 

 

 -المصادر:

 

 . 1999الوردي، سليم علي،أدارة الخطر والتأمين،دار المهندس، بغداد  .1

ة بغداد ، جامعادارة االعمال-رسالة ماجستير -د محمد طالل،واقع إدارة الخطر في الشركات الصناعيةبني حمدان، خال .2

1997 . 

ة قتصاديغانم ،جمال عبد الرسول ،نحو استحداث إدارة الخطر ضمن الهيكل التنظيمي للمنشأة، مجلة العلوم اال .3

 1994واالدارية،جامعة بغداد كلية االدارة  واالقتصاد، العدد السنة 

امة ات العشركة الفر-الحسيني،راقية جواد ناجي، تصميم وبناء نظام معلومات ادارة الخطر في الشركات الصناعية  .4

 . 2007بغداد /دارية الكلية التقنية اال -تقنيات العمليات-للصناعات الكيماوية في الحلة كنموذج تطبيقي رسالة ماجستير

لبطاريات ااالخطار التشغيلية.دراسة حال في الشركة العامة لصناعة  تقويم ادارة 2009ألساعدي ،حسين حسن علي، .5

 -2009الكلية التقنية االدارية /بغداد  -رسالة الماجستير غير المنشورة 

 

6. Rislc Management Consulting Services (2006)Risk Management Solutions WWW-

advantehs olutions.Coml :/8/5/2006 

6.  th.A.Smith,m.l. and young, P.c.,(1995)Risk management and Insurance. 7Williams,C. 7

.ed. new york /N.y. M c Graw-Itill 
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 الجامعة التقنية الوسطى 

 الكلية التقنية االدارية / بغداد 

 قسم تقنيات ادارة االعمال

 

 اسم المادة السنة الدراسية الساعات االسبوعية

 النظري العملي موعالمج

 ادارة وضبط الجودة الرابعة 1 2 3

 السنة

1995 

 الطبعة

 االولى

 المؤلف

د. عادل 

 الشبراوي

 الكتاب المنهجي

الدليل العملي لتطبيق 

 ادارة الجودة الشاملة

 لغة التدريس

 العربية

 

الجودة في المنظملات االنتاجيلة والخدميلة،  تمكين الطالب من استيعاب طبيعة واهمية واستخدامات ادارة وضبط   -العام: الهدف

 واكسابه المهارات المطلوبة في هذه المجاالت.

ئط تخدام الخلراتزويد الطالب بالمهارات المعرفية والعملية المتعلقة باساليب السيطرة النوعية االحصائية، واسل -الهدف الخاص:

وعالقتهلا  منظمة، والتعرف على المواصفات القياسية الدوليةوالمخططات، وتطبيق ادوات ادارة الجودة الشاملة على مستوى ال

 بتطوير اداء العمليات.

  

 المفردات النظرية

 االسبوع تفاصيل المفردات

 االول الجودة: المفاهيم واالنواع

 الثاني التخطيط االستراتيجي للجودة

 الثالث والرابع تكاليف الجودة

 الخامس والسادس رها ومجاالتهاالتقييس والمواصفات: مستلزماتها ومصاد

 السابع السيطرة على الجودة: المفهوم، الوظائف، واالشكال

 الثامن والتاسع والعاشر السيطرة النوعية االحصائية: االساليب االحصائية والعينات، واالحتماالت

 الحادي والثاني عشر خرائط ومخططات السيطرة النوعية

 الثالث عشر على النوعيةاختبارات المعنوية في السيطرة 

 الرابع عشر السيطرة على النوعية في التشغيل

 الخامس عشر السيطرة النوعية في الورش

 السادس والسابع عشر المعولية وتصميم النوعية المقبولة

 الثامن عشر النوعية واالنتاجية

 التاسع عشر الجودة في المنظمات الخدمية

 العشرون اريف ومفاهيم عامة: تع(TQM)ادارة الجودة الشملة 

 الحادي والعشرون الخدميةومتطلبات البرنامج الفعال الدارة الجودة الشاملة في المنظمات االنتاجية 

، طريقللللللة (QFD)ادوات ادارة الجللللللودة الشللللللاملة: نشللللللر وظيفللللللة الجللللللودة 

 ، خرائط باريتو، مخطط السبب والنتيجة(Taguchi)تاجوكي
 الثاني والثالث والعشرون

حسللين الجللودة مللن خللالل ادارة الجللودة الشللاملة: المقارنللة المرجعيللة، تصللميم ت

 المنتوج والخدمة
 الرابع والخامس والعشرون

 السادس والعشرون الجودة الشاملة وتقنيات العمليات

 السابع والثامن والعشرون  (ISO 14000,ISO 9000)المواصفات القياسية الدولية 

 التاسع والعشرون ملياتبتطوير اداء الع ISOعالقة 

 الثالثون الجودة لتحسين اداء العمليات

 



58 

 

 المفردات العملية

 االسبوع تفاصيل المفردات

 االول امثلة وحاالت عامة حول الجودة وعالقتها بوظائف المنظمة 

 الثاني تطبيقات حول التخطيط االستراتيجي للجودة

 الثالث حاالت عملية وتمارين في تكاليف الجودة

 الرابع حاالت عملية في كيفية تخطيط وتنظيم الجودة

 الخامس والسادس حاالت عملية وتمارين في التقيسس والمواصفات

 السابع اشكال عملية وتطبيقية للسيطرة على الجودة

الثللللللللللامن والتاسللللللللللع       حاالت عملية وتمارين تطبيقية في السيطرة النوعية االحصائية

 والعاشر

الحللللللللللادي والثللللللللللاني       تمارين تطبيقية في خرائط ومخططات السيطرة النوعيةحاالت عملية و

 عشر

 الثالث عشر دةتمارين حول اختبارات المعنوية في مجال العينات الكبيرة والصغيرة الغراض الجو

 الرابع عشر حاالت عملية وتمارين عن السيطرة النوعية في عمليات التشغيل

 الخامس عشر يطرة النوعية في الورش االنتاجيةحاالت عملية وتمارين عن الس

السللللللللادس والسللللللللابع  حاالت عملية وتمارين تطبيقية في المعوليه وتصميم النوعية المقبولة

 عشر

 الثامن عشر حاالت عملية وتمارين حول النوعية واالنتاجية

 التاسع عشر حاالت عملية ودراسية للجودة في المنظمات الخدمية

 العشرون دارة الجودة الشاملةحاالت عملية ال

 الحادي والعشرون حاالت عملية ودراسية حول متطلبات البرنامج الفعال الدارة الجودة الشاملة

يللة حللاالت وتمللارين حللول ادوات وتطبيقللات ادارة الجللودة الشللاملة فللي المنظمللات االنتاج

 والخدمية

الثلللللللللللاني والثاللللللللللللث 

 والعشرون

 مارين وتطبيقات في مجاالت المقارنة المرجعيةحاالت عملية لتحسين الجودة ، وت

 

الرابللللللللع والخللللللللامس 

 والعشرون

 السادس والعشرون حاالت وتطبيقات حول الجودة الشاملة وتقنيات العمليات

السللللللللللابع والثللللللللللامن   ISOحاالت عملية وتطبيقات حول 

 والعشرون

 التاسع والعشرون باداء العمليات    ISOحاالت عملية وامثلة لعالقة  

 الثالثون حاالت عملية وتطبيقات لتحسين اداء العمليات من خالل الجودة

  -:المصادر

1. Krajewsk, Lee J. and Ritzman, Larry P., Operations Management, 5th ed. (New 

|York, Addison-wesley, 1999) 

2. Evans, James R. Production / Operations Management (New York, West 

Publishing Co., 1997) 

 

 (1997مدخل كمي)عمان، دار الفكر للطباعة والنشر، -د. حسين عبد هللا التميمي، ادارة االنتاج والعمليات .3

 

 (1995عاع، المقارنة المرجعية)القاهرة، ش– 9000د. عادل الشبراوي، الدليل العملي لتطبيق ادارة الجودة الشاملة: ايزو .4

 

 (1993ث في ادارة االنتاج والعمليات)عمان، زهران للنشر والتوزيع، د. منعم جلوب زمزير، مدخل حدي .5

 

، دار د. العلي، عبد الستار محمد، ومحجوب، بسمان فيصل، التقييس والسيطرة النوعيلة فلي المنشلأت الصلناعية) الموصلل .6

 (1990الكتب للطباعة والنشر، 

 

 .ISOاطاريح ورسائل الدكتوراة والماجستير في ادارة االعمال حول  .7
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 الجامعة التقنية الوسطى 

 الكلية التقنية االدارية / بغداد 

 قسم تقنيات ادارة االعمال

 

 اسم المادة السنة الدراسية الساعات االسبوعية

 النظري العملي المجموع

 الصيانة تقنيات الرابعة 1 2 3

 الطبعة السنة

 

 

 

 المؤلف

 

 

 

 الكتاب المنهجي

 

 

 

 لغة التدريس

 العربية

 

تعريلف الطالللب بالمعلوملات والقواعللد االساسللية لفعاليلات الصلليانة فلي المنظمللات الصلناعية وعالقتهللا بعمليللات  -ف العللام :الهلد

 التشغيل وتقنيات العمليات.

حتسلاب ااكسلاب الطاللب مهلارات عمليلة تتعللق بلنظم الصليانة ، والتخطليط والتنظليم لهلذه الفعاليلة ، وطرائلق  -الهلدف الخلاص:

نظملات شاط فلي  المة ، ومعايير قياس ادائها ، والمعولية والصيانة والتطبيقات الحديثة الدارة وتكنولوجيا هذا النتكاليف الصيان

 االنتاجية   

 المفردات النظرية

 االسبوع تفاصيل المفردات

 االول الصيانة: التعاريف والمصطلحات، واالهداف

 الثاني مصادر العطالت: التصميم، والتشغيل وتصنيع المعدات

 الثالث الهيكل التنظيمي الدارة الصيانة: االنواع والمهام

 الرابع انواع الصيانة: الصيانة المخططة وانواعها، والصيانة غير المخططة

 الخامس والسادس نظام الصيانة الوقائية: االهداف، والمكونات، والمعايير

 والثامنالسابع  الصيانة العالجية: اهدافها ومكوناتها ومعاييرها

 التاسع والعاشر تخطيط الصيانة: القواعد المتبعة، السجالت والجداول، واالرشادات، والوثائق 

 الحادي والثاني عشر جةنظام اوامر العمل: االستخدامات، وطرائق التنفيذ المخططة والفجائية، والصيانة المبر

العملر وحجلم اعملال الصليانة، و تكاليف الصيانة: المباشرة وغير المباشرة، وعالقتها بالعطالت

 االنتاجي للمكائن، والميزانية التقديرية للصيانة، ومجاالت تخفيض التكاليف

 الثالث والرابع عشر

 الخامس عشر معايير قياس اداء الصيانة)االنتاجية والفاعلية ومستوى االنتفاع(

علدة، احلالل اجلزاء الم النماذج الكمية المستخدمة فلي الصليانة: نملوذج احلالل المعلدل، ونملوذج

 وقياس قابلية الصيانة

 السادس والسابع عشر

 الثامن والتاسع عشر االحتياجات البشرية لقسم الصيانة: االختيار، والتعيين، والتدريب ونظام الحوافز

 العشرون ادارة المخازن وعالقتها بادارة الصيانة

الحادي والثاني  القواعد، وتصاريح العملالسالمة الصناعية في الصيانة: المتطلبات والعمليات، و

 والعشرون

الثالث والرابع  المعولية: مفهومها وكيفية حسابها والعوامل المؤثرة عليها

 والعشرون

 الخامس والعشرون منحنيات المعولية وخطط االختبار

، الوفرة ىالمعولية والصيانة: دقة االداء، وتوزيع المعولية، وانظمة المعدات االحتياطية، مستو

 دالة المجازفة

السادس والسابع 

 والعشرون

 الثامن والعشرون نظم االنتاج الحديثة والصيانة

التاسع والعشرون  استخدام الحاسوب وتطبيقاته في انظمة الصيانة

 والثالثون
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 المفردات العملية

 االسبوع تفاصيل المفردات

 االول يةحاالت عملية حول ادارة الصيانة في المنظمات االنتاج

 الثاني حاالت عملية وتطبيقية حول مصادر العطالت في عمليات التشغيل واالنتاج

 الثالث تطبيقات عملية حول الهياكل التنظيمية الدارة الصيانة

 الرابع حاالت عملية في الصيانة المخططة وغير المخططة

 الخامس والسادس التشغيل والتصنيعحاالت عملية وتطبيقات في الصيانة الوقائية: مبرراتها في عمليات 

 السابع والثامن حاالت عملية وتطبيقات في الصيانة العالجية: مبرراتها وعيوبها

 التاسع والعاشر تطبيقات عملية في السجالت والجداول والوثائق المستخدمة عند التخطيط للصيانة

انة ت حلول كيفيلة ادخلال الصليحاالت عملية فلي اسلتخدام اواملر العملل، وطرائلق التنفيلذ، وتطبيقلا

 المبرمجة
 الحادي والثاني عشر

 الثالث والرابع عشر حاالت عملية وتمارين في احتساب تكاليف الصيانة والموازنات التقديرية

 الخامس عشر تمارين وتطبيقات لقياس اداء الصيانة

 السادس والسابع عشر الصيانة  حاالت عملية وتمارين في نماذج احالل او استبدال المعدات ومقاييس قابلية

 الثامن والتاسع عشر حاالت عملية في تحديد االحتياجات البشرية القسام الصيانة، واساليب التدريب المناسبة

 العشرون تطبيقات كمية في استخدام نظريات السيطرة على الخزين الغراض الصيانة

 للسالمة الصناعية في الصيانةتطبيقات وارشادات عملية للمتطلبات والقواعد االساسية 
الحادي والثاني 

 والعشرون

 الثالث والرابع والعشرون حاالت وتمارين حول كيفية احتساب المعولية

لفشلل، تمارين وتطبيقات عملية لتحديد منحنيات المعولية، واختبارات المعولية المبرمجة)حلدوث ا

 على اساس الزمن، واختبارات التتابعية(
 نالخامس والعشرو

وال حاالت وتملارين فلي المعوليلة والصليانة، وانظملة المعلدات االحتياطيلة، ومسلتويات اللوفرة ود

 المجازفة

السادس والسابع 

 والعشرون

 الثامن والعشرون امثلة وحاالت حول نظم االنتاج الحديثة وطرائق الصيانة

 تطبيقات عملية في استخدام الحاسوب الغراض الصيانة
التاسع والعشرون 

 الثالثونو

 

 -المصادر:

 (1999د. محمد عبد الوهاب العزاوي، وثائر السمان، ادارة االنتاج )بغداد،  .1

 (1997مدخل كمي )عمان، دار الفكر للطباعة والنشر، -د. حسين عبد هللا التميمي، ادارة االنتاج والعمليات .2

، وصللل، دار الكتللب للطباعللة والنشللرد. بسللمان فيصللل محجللوب، تخطلليط ومراقبللة االنتللاج فللي المنشللأت الصللناعية )الم .3

1988) 

 (1990دليل الصيانة في المنشأت الصناعية، اعداد فريق خبراء المنظمة العربية للتنمية الصناعية،  .4

5. Heizer, Jay and Render, Barry, Production and Operations Management(Boston, 

Allyn and Bacon, Inc, 1988) 

لتطلوير ...مفاهيم،انظمة،اسس التخطيط والسيطرة )بغداد، المركز القلومي لالستشلارات واشوان رفيق طاهر، الصيانة  .6

 (1978االداري، 

لى قسلم اجميل ابراهيم علي، "تطبيقات لبعض االساليب العملية في التخطيط العمال الصيانة" رسالة ماجستير مقدمة  .7

 1984الجامعة التكنولوجية،-هندسة االنتاج والمعادن

الة سلطان، "استخدام بعض اساليب بحوث العمليات في المفاضلة بين تكلاليف الصليانة واالسلتبدال" رسلحكمت رشيد  .8

 1988جامعة الموصل، -ماجستير غير منشورة مقدمة الى كلية االدارة واالقتصاد

اللى كليللة  ال مقدملة. خاللد حريجلة حسلن، "الصلليانة واالسلتبدال للمكلائن االنتاجيللة ،" رسلالة ماجسلتير     فلي ادارة االعملل9   

 الجامعة المستنصرية-االدارة واالقتصاد

1990. 
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 الجامعة التقنية الوسطى 

 الكلية التقنية االدارية / بغداد 

 قسم تقنيات ادارة االعمال

 

 الساعات االسبوعية
 اسم المادة السنة الدراسية

 النظري العملي المجموع

 الرابعة 2 1 3
استراتيجية 

 العمليات

 

 السنة

1997 

1995 

 

 الطبعة

 االولى

 االولى

 المؤلف

د. سليمان خالد 

 عبيدات

 د. كامل السيد غراب

 

 

 الكتاب المنهجي

 االدارة  االستراتيجية

 لغة التدريس

 العربية

  

 .يةاعية والخدمتزويد الطالب بالمفاهيم االستراتيجية وتطبيقاتها في مجال ادارة العمليات في المنظمات الصن -العام :  الهدف

متطلبلات تمكين الطالب ملن انجلاز عمليلات وانشلطة المنظملات المختلفلة بملا يحقلق التوافلق والموائملة بلين ال -الهدف الخاص :

 العامة.البيئة الخارجية والتوقعات المستقبلية لما سيكون عليه الحال في بيئة المنظمة الخاصة و العملياتية ومتغيرات

 

 المفردات النظرية

 االسبوع اتتفاصيل المفرد

 االول االدارة االستراتيجية واستراتيجيات العمليات ، المفهوم واالهمية  

 الثاني نماذج االدارة االستراتيجية ، مراحل االدارة االستراتيجية 

 الثالث التحليل االستراتيجي ، تطوير االهداف االستراتيجية

 الرابع انبثاق االستراتيجيات ، التنفيذ ، والمتابعة

،  اسلللتراتيجيات االعملللال والعمليلللات ، اسلللتراتيجيات المنشلللأة ، اسلللتراتيجيات االعملللال

 استراتيجيات الوظائف ، استراتيجيات العمليات 

 الخامس والسادس

 السابع  استراتيجيات ادارة العمليات ، مفهوم ادارة العمليات ، قرارات ادارة العمليات

 الثامن لتوريد ، المرونة ،االيداع( اهداف العمليات  )الكلفة ، النوعية ، ا

 التاسع ليات  مراحل صياغة استراتيجيات العمليات ، نماذج مختارة من استراتيجيات ادارة العم

 العاشر عناصر استراتيجية العمليات )المهمة ، التميز ، االهداف ، السياسات(

نمللو ) اسللتراتيجيات الاسللتراتيجيات العمليللات الرئيسللية ، اسللتراتيجيات النمللو المحللدد ، 

 التركيز ، التنويع ، التكامل (

الحادي والثاني 

 عشر

 الثالث عشر استراتيجية التراجع

الرابع والخامس  اتخاذ القرارات ، عملية اتخاذ القرارات ، نماذج اتخاذ القرارات

 عشر

 شرالسادس ع قرارات تصميم المخرجات ، االستراتيجيات المتعلقة بتصميم المخرجات   

 السابع عشر دورة حياة المنتج ، استراتيجيات الطاقة

 الثامن عشر قرارات تصميم العمليات ، االستراتيجيات المستخدمة في تصميم العمليات

 التدفق المستمر ، االنتاج الواسع ، االنتاج بالدفعات ، ورش العمل

 المشروع

التاسع عشر 

 والعشرون

نظللام  ات المتعلقللة باختيللار التكنولوجيللا تكنولوجيللاالخيللار االسللتراتيجي ، االسللتراتيجي

تكنولوجيلا  ،االنتاج المتكامل ، تكنولوجيا نظام االنتاج المرن تكنولوجيا االنتاج الواسلع 

 عمليات الخدمة 

الحادي والثاني 

 والعشرون

اسللتراتيجيات العمليللات للمنظمللات الخدميللة ، القللرارات المتعلقللة باسللتراتيجية العمليللات  الثالث والرابع 
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لسلتراتيجية الخلدمات ، االسلتراتيجيات المسلتخدمة فلي ادارة  Chassالخدمية ، نموذج 

 النوعية والسيطرة عليها 

 والعشرون

 الخامس والعشرون كقرارات تخطيط المخرجات واالستراتيجيات المستخدمة في ذل

 السادس والعشرون قرارات الجدولة واالستراتيجيات المستخدمة في الجدولة 

 السابع والعشرون استراتيجيات الموارد البشرية

 الثامن والعشرون استراتيجيات التخزين

 التاسع والعشرون استراتيجيات المعلومات العملياتية

 نالثالثو فاعلية العمليات االستراتيجية

 

 

 المفردات العملية

 االسبوع تفاصيل المفردات

 االول عرض لتجارب واستخدامات استراتيجية في منشآت مختلفة في مجال العمليات 

 الثاني عرض هياكل مختلفة تعبر عن نماذج لمراحل االدارة االستراتيجية 

 الثالث حالة دراسية عن التحليل االستراتيجي

ع وامثللة علن اسلتراتيجيات مختلفلة تملارس فلي مجللال علرض مخططلات تعبلر علن انلوا

 العمليات

 الرابع

 الخامس حالة دراسية في مستويات االستراتيجية 

 السادس حالة دراسية في االستراتيجيات على مستوى النشاط

 السابع عرض نماذج مختلفة لقرارات ادارة العمليات في المنشآت المختلفة 

 الثامن ملياتيةحالة دراسية عن االهداف الع

القيللام ومللن خللالل مجللاميع طالبيللة بصللياغة اسللتراتيجيات مقترحللة فللي ضللوء معلومللات 

 مختارة عن مراحل صياغة االستراتيجيات

 التاسع

 العاشر حالة دراسية في مكونات وعناصر االستراتيجية المستخدمة في مجال العمليات 

 عشرالحادي  حالة دراسية عن استراتيجيات النمو المحدد

 الثاني عشر حالة دراسية عن استراتيجيات النمو غير المحدد

 الثالث عشر عرض مشكلة حصلت في منشأة صناعية تتطلب استخدام استراتيجية التراجع 

 الرابع عشر حالة دراسية في اتخاذ القرارات 

 مس عشرالخا عرض نماذج مختلفة تبين انواع قرارات ادارة العمليات من وجهات نظر مختلفة 

 السادس عشر حالة دراسية عن تصميم المخرجات

 السابع عشر عرض مخطط يوضح دورة حياة المنتج ومراحل ذلك 

 الثامن عشر حالة دراسية عن تصميم العمليات

 التاسع عشر حالة دراسية عن استخدام االنتاج الواسع في احدى المنشآت الصناعية

لقيللام بللة تتعلللق باختيللار التكنولوجيللا المناسللبة لالقيللام بممارسللات مللن قبللل مجللاميع الطل

 بالعمليات في احدى المنظمات 

العشرون والحادي 

 والعشرون

 الثاني والعشرون حالة دراسية في استخدام نظام االنتاج المرن

 الثالث والعشرون حالة دراسية عن استراتيجيات العمليات في المنظمات الخدمية

 الرابع والعشرون عيةحالة دراسية في ادارة النو

 الخامس والعشرون عرض نماذج مختلفة من القرارات تتعلق بالتخطيط االجمالي للمخرجات

 السادس والعشرون حالة دراسية في جدولة االنشطة

 السابع والعشرون حالة دراسية عن تخطيط الموارد البشرية في المنظمة

 امن والعشرونالث عرض مخططات توضح اساليب السيطرة على الخزين

 التاسع والعشرون عرض نظام معلومات عملياتية  الحدى المنظمات

 الثالثون حالة دراسية عن تقيم االداء االستراتيجي 
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 الجامعة التقنية الوسطى 

 الكلية التقنية االدارية / بغداد 

 قسم تقنيات ادارة االعمال

 

 اسم المادة السنة الدراسية الساعات االسبوعية

 النظري العملي المجموع

تقييم المشاريع  الرابعة 1 2 3

 ودراسات الجدوى

 السنة

1991 

 الطبعة

 االولى

 المؤلف

اب د.عبد الوه

 الداهري

 الكتاب المنهجي

تقييم المشاريع 

 ودراسات الجدوى

 لغة التدريس

 العربية

 

 تعريف الطالب بطبيعة المشاريع االستثمارية ودراسات الجدوى والعوامل المؤثرة في تقييم المشاريع. -الهدف العام:

ستثمارية وكيفية احتساب تكلاليف وايلرادات اكساب الطالب المهارات الالزمة في حساب وتقييم المشروعات اال -الهدف الخاص:

   االستثمار وما هي الطرق والمعايير المستخدمة في عملية التقييم واختيار البديل االفضل.

    

 المفردات النظرية

 االسبوع تفاصيل المفردات

مفهلوم  ، مفهلوم التقيليم، ملا هلو التقيليم - هلو المشلروع مفهلوم المشلروع، ملا

 دراسات الجدوى 

 ولاال

 الثاني مفهوم احتياطي االندثار المستثمر، مفهوم الخصم،اختيار سعر الخصم 

 لتفاضلليةاتحليل التكاليف والعوائد واالسعار في مجال التقييم ،التكاليف، التكاليف 

،تكاليف للبللدائل، التكللاليف االسللتثمارية، التكللاليف االسللتثمارية، التكللاليف الجاريللة

 التشغيل السنوية

 الثالث

 الرابع االيرادات، االسعار)اسعار الظل واسعار السوق(، الفرصة البديلة

منهج البنك الدولي فلي التقيليم،  OECD ،Unidoمناهج تقييم المشاريع، منهج 

 منهج القطر العراقي

 الخامس والسادس

يير تحليل واستثمار وتخطيطه، مفهوم االستثمار وانواعه، تخطيط االسلتثمار، معلا

 ختيار المشروع، انشاء المشروع والقرار االستثمارياالستثمار ال

 السابع والثامن

د تلوفير المعلوملات، تحديل-مراحل دراسة وتقييم المشروع، وضع االطلار االجملالي

رات اتجاهلات التنميلة واهللدافها، نملاذج تحديلد حجللم االسلتثمارات، تحديلد االسللتثما

 الالزمة لمشاريع كل قطاع 

 التاسع

 العاشر ة الجدوى االولية، دراسة الجدوى النهائية، تقييم المشروعالدراسات، دراس

دراسللة الطلللب علللى منتجللات المشللروع، دراسللة السللوق، اهميللة تقللدير الطللللب، 

 البيانات والمعلومات المطلوبة لدراسة الطلب

 الحادي عشر

 عشر الثاني الطرق المستعملة في التنبؤ في تقدير حجم الطلب وكيفية استعمال كل طريقة

حديللد الدراسلة الفنيلة واالقتصلادية، الدراسلة الفنيللة وتشلمل تحديلد حجلم االنتلاج، ت

 حجللم المشللروع، تحديللد موقللع المشللروع، اختيللار اسلللوب االنتللاج التقيلليم الللداخلي

اد للمشلروع،االالت المطلوبلة، تقلدير تكللاليف االرض، تحديلد االحتياجلات ملن المللو

 الفراد، تقدير تكاليف االنشاءوالمستلزمات االثاث ووسائل النقل وا

 الثالث عشر

الدراسللة االقتصللادية للمشللروع وتشللمل نتللائج دراسللة السللوق، نتللائج الدراسللات 

خطلة  الفنية، تقدير حجم العمالة واالجور، تقلدير تكلاليف التشلغيل، خطلة التمويلل،

 التنفيذ، اهم النماذج المستعملة

 الرابع عشر

 الخامس عشر لرياضيةاالطريقة البيانية، الطريقة -قطة التعادلتحليل ظاهرة عدم التأكد، تحديد ن

 السادس عشر لمفهوم الحساسية، تحليل الحساسية، متطلبات التحلي-تحليل الحساسية للمشروع
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 السابع عشر تحليل االحتماالت

ر معيللا-التقيلليم المللالي والتقيلليم االقتصللادي للمشللروع، التقيلليم المللالي للمشللروع

 معدل الرعية، معيار معدل دوران راس المال الرعية، معيار

 الثامن عشر

 التاسع عشر المعايير الجزئية، المعايير الكلية-التقييم االقتصادي للمشروع

 العشرون الةاالثر على الدخل، االثر على العم-اثر تنفيذ المشروع على االقتصاد القومي

 ي والعشرونالحاد معايير التقييم العامة، معيار فترة االسترداد

 الثاني والعشرون معيار العائد ومتوسط العائد على االستثمار

 الثالث والعشرون معيار القيمة الحالية

 الرابع والعشرون معيار معدل العائد الداخلي

فلاءة كاسس معايير كفاءة االداء في المشلاريع، مفهلوم كفلاءة االداء، اهميلة تقيليم 

 وانواعها االداء، معيار الطاقة االنتاجية

 الخامس والعشرون

، ة الكليللةمفهلوم االنتاجيلة والكفلاءة االنتاجيلة، تحليلل االنتاجيلة واشلكالها االنتاجيل

 االنتاجية الجزئية

 السادس والعشرون

لعملل ، طرق قياس االنتاجية، قياس انتاجية العمل، العوامل المؤثرة على انتاجية ا

 النتاجيةاالساليب واالجراءات المؤدية الى زيادة ا

 السابع والعشرون

كفلاءة  معيار الكفاءة االنتاجية لعناصلر االنتلاج الرئيسلية، ملؤثرات القيلاس وتقيليم

 االداء

 الثامن والعشرون

 التاسع والعشرون معيار القيمة المضافة الصافية، معيار خطة برنامج االنتاج

 ثالثونال معيار العائد على راس المال المستثمر، معيار تحليل القيمة

 

 

 المفردات العملية

 االسبوع تفاصيل المفردات

 االول امثلة تطبيقية عن دراسات الجدوى والمعلومات التي تتضمنها

 الثاني والثالث االسعارامثلة تطبيقية عن التكاليف االستثمارية وتكاليف التشغيل السنوية وااليرادات و

الرابع والخامس  المشروعات االستثمارية  امثلة تطبيقية عن المناهج المستخدمة في تقييم

 والسادس

 السابع والثامن شروعاتامثلة تطبيقية عن كيفية التخطيط لالستثمار والمعايير المستخدمة في اختيار الم

 التاسع والعاشر امثلة تطبيقية عن مراحل دراسة وتقييم المشروع االستثماري

 الحادي عشر سة الطلب على منتجات المشروعامثلة تطبيقية عن المعلومات المطلوبة لدرا

 الثاني عشر امثلة تطبيقية عن الطرق المستخدمة في تقدير حجم الطلب

 الثالث عشر بها امثلة تطبيقية عن كيفية اعداد الدراسة الفنية وتحديد تكاليف العناصر المرتبطة

 الرابع عشر التشغيلوتكاليف العمل امثلة تطبيقية عن كيفية اعداد الدراسة االقتصادية وكيفية تقدير 

 الخامس عشر امثلة تطبيقية عن تحليل نقطة التعادل 

 السادس عشر امثلة تطبيقية عن تحليل الحساسية

 السابع عشر امثلة تطبيقية عن تحليل االحتماالت 

وران دامثلة تطبيقية عن كيفيلة التقيليم الملالي للمشلروع وايجلاد معلايير الربحيلة ومعلدل 

 س المالرأ

 الثامن عشر

 التاسع عشر ييمفي التق امثلة تطبيقية عن كيفية التقييم االقتصادي واستخدام المعايير الجزئية والكلية

 العشرون امثلة تطبيقية عن كيفية قياس اثر المشروع على الدخل والعمالة 

الحادي  امثلة تطبيقية عن معيار فترة االسترداد

 والعشرون

 الثاني والعشرون عن العائد على االستثمار امثلة تطبيقية 



66 

 

 الثالث والعشرون امثلة تطبيقية عن القيمة الحالية

 الرابع والعشرون امثلة تطبيقية عن معدل العائد الداخلي 

الخامس  امثلة تطبيقية عن استخدام كفاءة االداء ومعيار الطاقة في تقييم المشروعات

 والعشرون

السادس  ام معايير االنتاجية في تقييم المشروعات  امثلة تطبيقية عن استخد

 والعشرون

 السابع والعشرون امثلة تطبيقية عن كيفية قياس انتاجية العمل 

 الثامن والعشرون امثلة تطبيقية عن قياس وتقييم كفاءة االداء 

 التاسع والعشرون امثلة تطبيقية عن معيار القيمة المضافة 

 الثالثون العائد على رأس المال المستثمر ومعيار تحليل القيمة امثلة تطبيقية عن معيار

 

 : المصادر

 .1991د. عبد الوهاب مطر الداهري ، تقييم المشاريع ،  .1

 .1985د. علي الشريف ، احمد ماهر ، اقتصاديات االدارة ،  .2

 .1990هيئة التخطيط ، اسس دراسات الجدوى والتقييم الالحق لمشاريع التنمية )المعدلة( ،  .3

 . 1980جامعة الدول العربية ، دليل التقييم والمفاضلة بين المشروعات الصناعية للدول العربية ،  .4
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 الجامعة التقنية الوسطى 

 الكلية التقنية االدارية 

 قسم تقنيات ادارة االعمال 

  

 

 اسم المادة

 

 السنة الدراسية

 الساعات االسبوعية 

 المجموع العملي يالنظر

 3 2 1 الرابعة  المحاسبة االدارية

 لغة التدريس االنكليزية 

 

 الكتاب المنهجي

 اليوجد

   

 

تعريف الطالب بأهمية ودور المحاسب االداري في اتخاذ القرارات االدارية . -الهدف العام:   

ير الداخلية وتزويد ادارة المشروع بها لغرض اتخاذ اكساب الطالب المهارات االساسية االالزمة العداد التقار -:الهدف الخاص

 مختلف القرارات االدارية وطرق واجراءات اعداد الموازنات الجارية واالستثمارية . 

  

 المفردات النظرية

 تفاصيل المفردات االسبوع

 نظرة عامة االول

ا سلوكياتهونة ب المهمفهوم المحاسبة االدارية ، مقارنة بين المحاسبة االدارية والمالية ، ادا

 ، عالقة المحاسبة االدارية بفروع المعرفة االولى .

 ة الكلفةبديلبعض مصطلحات التكاليف ، الكلفة الفارقة ، الكلفة التفاضلية ، كلفة التوصية ال الثاني والثالث

 الفعلية، الكلفة المحددة مقدماً ،الفرق بين الكلفة المصروف الخسارة .

 ين التكلفة ـ  الحجم ـ الربح . تحليل العالقة بينهمالعالقة ب الرابع

 .  لربحمحركات التكلفة ، وااليراد ، فروض تحلبل العالقة فيما بين الكلفة ـ الحجم ـ ا

م مفهوم هامش المساهمة ، طرق احتساب حجم التعادل ، اثر تغير بعض العوامل على حج الخامس

 التعادل .

 ل ،المفاضلة  بين البدائل .استخدامات تحليل التعاد السادس

 تحليل التعادل بيانياً ، خريطة الفرع، تحليل التعادل في ظل تعدد المنتجات . السابع  والثامن

 

رات اذ القرااتخ التكاليف المالئمة، واتخاذ القرارات، معنى المالئمة، التكاليف ذات االهمية في التاسع

 مثل الفارقة، التفاضلية .

 لقرارات قصيرة االجل ، قرارقبول طلبية  ، قرار شراء او صنعانواع ا العاشر

الحادي عشر والثاني 

 عشر

 قرار اضافة او استبعاد احد خطوط االنتاج ، قرار التسعير

 عينةالموارد النادرة ، قرارات تخصيص الموارد النادرة ، قرار بيع بضاعة عند نقطة م الثالث عشر

 اواالستمرار في االنتاج .

 

ابع عشر الر

 والخامس عشر

ات في موزنالموازنات التقديرية ، مفهوما ، اهمية الموزنات ، االسس المعتمدة في اعداد ال

 الرقابة وتقيم االداء .

السادس عشر 

والسابع عشر 

والثامن عشر 

 روالتاسع عش

 

 

 الموازنات التشغيلية ، موازنة المبيعات ،موازنة االنتاج ،

 لالنتاج ، موازنة مشتريات المواد االولية .موازنة المواد المطلوبة 
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 الموزنات المرنة ، مفهومها  ، كيفية اعدادها . العشرون

 الموازنة النقدية الحادي والعشرون

نون ، قاالموازنات الرأ سمالية ، اهميتها ، اساليب اعدادها، مفهوم واهمية االستثمارات الثاني والعشرون

 االستثمار في العراق .

 لث والعشرونالثا

والرابع والعشرون 

 والخامس والعشرون

في د صاطرق تقييم االستثمارات ، فترة االسترداد ، معدل العائد ، معكوس فترة االستردا

 القيمة الحالية ، معدل العائد الداخلي ، مؤشر الربحية .

السادس والعشرون 

 والسابع والعشرون

 تقييم االستثمارات بوجود ضرائب على العرض .

 

الثامن والعشرون 

والتاسع والعشرون 

 والثالثون

داء محاسبة المسؤولية ، مفهومها ، اهميتها ، مقومات محاسبة المسؤولية ، تقييم اال

 باستخدام نظام محاسبة المسؤولية .

 

 

 

 

 المصادر 

.0022  -)مترجم (   ، ـ المحاسبة االدارية ـ تأ ليف  ري ايش كاريسون & اريك نورن 1            

     . 2000محمد احمد العظمة  واخرون     سبة ،ـ اساسيات محاسبة التكاليف والمحا 2             
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 الجامعة التقنية الوسطى 

 الكلية التقنية االدارية / بغداد 

 قسم تقنيات ادارة االعمال

 

 الساعات االسبوعية
 اسم المادة السنة الدراسية

 النظري العملي المجموع

 مشروع  الرابعة 1 2 3

 السنة

2000 

 الطبعة

 االولى

 المؤلف

د. مهدي 

 الوحيد

 الكتاب المنهجي

 كتابة التقارير والبحوث

لغة التدريس 

 العربية 

 

 تعليم الطالب بأصول البحث العلمي واسلوبه ومناهجه ومراحل اعداده . -: الهدف العام

المجال  بها فيالتطبيقية من خالل توظيف الجوانب العلمية التي اكتس تزويد الطالب بمهارة اعداد البحوث -: الهدف الخاص

 العلمي من خالل مشكلة محددة يتعامل معها ويفسر عواملها ويثبت نتائجها.

 

 المفردات النظرية

 االسبوع تفاصيل المفردات

فللة المعر –المعرفللة االسللتنباطية –المعرفللة البيولللوجي  –المعرفللة ، مفهومهللا ومسللتوياتها 

 االستقرائية
 االول

 الثاني المقالة ، التقرير ، الملخصات ، البحث–انواع االنشطة البحثية 

،  البحللث العلمللي ،مفهللوم البحللث العلمللي ، انللوع البحللث العلمللي ، البحللث العلمللي المتكامللل

سلوب اال –االسلوب االستنباطي  –االسلوب العلمي والمنهج العلمي ، اساليب البحث العلمي 

 ائياالستقر

 الثالث

قيللاس  –تلخلليص البيانللات وقيللاس تشللتتها  –المسللح االحصللائي  –االسللاليب الكميللة للبحللث 

 االستنتاجات والتوصيات –االختبارات االحصائية  –العالقة بين المتغيرات 
 الرابع

البحث  مناهج –النموذج ، المفهوم ، انوع النماذج ، اهداف النموذج ، مراحل بناء النموذج 

انلللواع المنلللاهج  –الملللنهج التلللاريخي  –الملللنهج الوصلللفي  –الملللنهج التجريبلللي  –العلملللي 

 التاريخية من حيث طريقة المعالجة

 الخامس

مقومللات  –عوامللل اختيللار مشللكلة البحللث –اختيللار مشللكلة البحللث  –مراحللل البحللث العلمللي 

 نطاق المشكلة –المشكلة الجيدة / جدوى المشكلة 
 السادس

 السابع والثامن شروط اختيار وتحديد عنوان البحث –عنوان مشكلة البحث 

 التاسع تحيد اهداف البحث

 العاشر مراجعة الدراسات / االستطالع االولي

معنللى الفرضللية ، شللروط الفرضللية ، انللواع الفللروض ، مصللادر  –تحديللد فرضللية البحللث 

 الفرضية
 الحادي عشر

 الثاني عشر تحديد منهجية البحث

 الثالث عشر ت واسلوب جمعها وحساب الكلفة االوليةتحديد مصادر البيانا

 الرابع عشر تصنيف وتبويب البيانات

 الخامس عشر كتابة البحث –االعداد للتفسير والتحليل 
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 الجوانب التنظيمية للبحث خصائص البحث النموذج
السادس و السابع 

 عشر

 التنظيم والترتيب
الثامن و التاسع    

 عشر

 الوضوح
لواحد العشرون وا

 والعشرون

 االيجاز
الثاني والثالث 

 والعشرون

 االقناع
الرابع والخامس 

 والعشرون

 االضافة والفائدة
السادس والسابع 

 والثامن والعشرون

 االستفادة من المصادر واسلوب تثبيتها
التاسع والعشرون 

 والثالثون

 

 

 المفردات التطبيقية

 االسبوع تفاصيل المفردات

 االول والثاني نهاجوانب المعرفة واالنشطة البحثية وانواع البحوث وجوانب االختالف بي امثلة عملية عن

الثالث والرابع  تطبيقات حول اساليب ومناهج البحث العلمي لمواضيع مختلفة

 والخامس

تحديللد مواضلليع مللادة المشللروع وتقيلليم جللدوى كللل موضللوع ي ضللوء االعتبللارات الخاصللة 

 بالمشكلة الجيدة

 السابعالسادس و

اسلة در –تحديد عنوان المشروع والبدء بالتنفيذ وعلى وفق المراحل االصولية للبحث العلمي 

ت مناقشلة فرضليا –مراجعة الدراسلات والمصلادر  –اهمية المشكلة وتحديد النطاق واالهداف 

هيئة جمع وت –وضع خطة جمع البيانات ودراسة االمكانيات المادية  –البحث وتثبيت المنهجية 

 لبيانات الغراض التفسير والتحليل ا

الثامن حتى 

 الخامس عشر

 البدء بكتابة المشروع وفي ضوء االعتبارات التنظيميلة وخصلائص البحلث النملوذج ومناقشلة

 المسودات التفصيلية

السادس عشر 

حتى السادس 

 والعشرون

ابع والثامن الس االنتهاء من كتابة المشروع واحالته للتقييم النهائي بترشيح من المشرف

 والعشرون

التاسع  مناقشة المشروع من قبل اللجان االمتحانية المختصة ووضع التقييم النهائي

والعشرون 

 والثالثون

 

 

  -:المصادر
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 الجامعة التقنية الوسطى

 الكلية التقنية االدارية / بغداد 

 قسم تقنيات ادارة االعمال

 

 اسم المادة سنة الدراسيةال الساعات االسبوعية

 النظري العملي المجموع

 3جاهزة/  تطبيقات الرابعة 1 2 3

 السنة

 

 الطبعة

 

 الكتاب المنهجي 

 

 العربية:  لغة التدريس

 

 .Power pointوكيفية التعامل معها وكذلك التعرف على تطبيقات  Accessتعريف الطالب بنظم قواعد البيانات  -العام: الهدف

وتهيئتهلا  المهلارات فلي اسلتخدام نظلم قواعلد البيانلات لتنظليم المعلوملات التلي يحتاجهلا  الطاللب     اكسلاب   -:الخلاصالهلدف 

     .Power pointلالستخدام بالطريقة المناسبة وفي الوقت المناسب وكذلك التعامل مع برنامج العروض 

 

 المفردات النظرية والعملية

 االسبوع تفاصيل المفردات

 االول بياناتيف قواعد البيانات ، نظم ادارة قواعد البيانات، مكونات قواعد التعر

دة ، ، شاشة قاعدة البيانات ، انشاء قاعدة بيانات جدي Accessتشغيل نظام 

 فتح قاعدة بيانات موجودة

 الثاني والثالث

 الرابع ، نظرة شاملة على القوائم Accessقوائم 

 الخامس Access Helpاستخدام طلب مساعدة 

 السادس والسابع بناء قاعدة بيانات ، انشاء الجداول

جم حاستخدام شريط االدوات، امكانية تغيير تصميم الجداول، تصغير وتكبير 

 الحيز للحقول، تبديل وترتيب الحقول، حذف الحقول

 الثامن والتاسع والعاشر

ادخللال تعريللف مفتللاح الجللدول االساسللي ، تخللزين وحفللو تصللميم الجللدول ، 

 Accessالبيانات الى الجداول ، الخروج من نظام 

 الحادي والثاني عشر

 البحث حول معلومات الجدول ،انشاء اكثلر ملن جلدول فلي قاعلدة البيانلات ،

ن تصميم وبنلاء العالقلات ، بنلاء عالقلة بلين الجلداول ، انشلاء عالقلة تتضلم

 عدة جداول

 الثالث والرابع والخامس عشر

 السادس والسابع عشر تصميم التقاريرتصميم النماذج ، 

 الثامن والتاسع عشر والعشرون تطبيقات عملية واعداد قواعد بيانات مختلفة 

، متطلبلللات البرنلللامج ،الشاشلللة  Power pointالتعلللرف عللللى برنلللامج 

 الرئيسية للبرنامج

 الحادي والثاني والعشرون

 الثالث والعشرون ما هي الشريحة ، تكوين الشرائح

ح عامل مع الشرائح ، اعادة ترتيب الشرائح ، نقلل ونسلا الشلرائح ، مسلالت

 الشريحة

 الرابع والخامس والعشرون

تحويلللل الشلللرائح اللللى صلللور ، معالجلللة الكلملللات داخلللل الشلللرائح ، تعلللديل 

النصوص ، تنسيق النصلوص ، طباعلة الشلرائح ، اضلافة تلأثيرات الحركلة 

 للكائنات والنصوص

 نالسادس والسابع والعشرو

 مشروع عملي

 (POWER POINT )حقيبة تعليمية باستخدام

الثامن والتاسع والعشرون 

 والثالثون

 

  -: المصادر

1. Access Manual. 

2. Power Point Manual 


	الهدف العام :- تعريف الطالب بالمصطلحات الانكليزية في مجال مفردات الخطة الدراسية للقسم وتمكينه من فهم المصطلحات المطروحة في المجالات المختلفة.
	الهدف الخاص :- تمكين الطالب من القراءة باللغة الانكليزية لمواضيع تتعلق بتخصصه واتاحة الفرصة للتواصل مع ما تطرحه الكتب والمجلات والبحوث الاجنبية في مجال اختصاصه.
	الهدف العام :- تعريف الطالب باهمية علم الاحصاء وعلاقته بعلم الادارة وتوضيح المجالات التي يستخدم فيها والغرض من استخدامه، كذلك التعرف على الاساليب التطبيقية الضرورية لتشخيص المشاكل وحلها وتطبيقاتها على الحاسبات الالكترونية.
	المصادر:-


	المصادر :-
	الهدف العام:- تعريف الطالب بأهمية ادارة الموارد البشرية وسياستها وأنشطتها المختلفة في المنظمة.
	المصادر:-
	المصادر :-

	1. د. صباح مجيد النجار واخرون ، الاصول العلمية لتخطيط ورقابة    المخزون ، 1990 .
	2.  د. زاهد عبد الحميد السامرائي ، ادارة المشتريات ، 1990 .
	المصادر :-

	قسم تقنيات ادارة الاعمال
	الهدف العام  :- تعريف الطالب بمبادئ محاسبة التكاليف وأهميتها في الرقابة على عناصر الكلفة وصولاً لتحديد تكاليف المنتجات.
	الهدف الخاص :- أكساب الطالب المهارات الاساسية اللازمة لتمكينه من احتساب تكاليف المنتوج عن طريق تحديد وحصر عناصر تكاليف المواد والاجور والمصاريف.


	الهدف العام:- تعريف الطالب بمضمون ومجال الاقتصاد الهندسي واهدافه في الانشطة والفعاليات الاقتصادية المختلفة.
	الهدف الخاص:- تعليم الطالب قواعد العمل الاقتصادي الهندسي في تقييم واقع وهدف النشاط وتحديد عوامله الحساسة وتعيين الوسائل والطرق في اختيار البدائل وتقييمها والمساعدة في اتخاذ القرار.
	المصادر :-

	الهدف العام:-   تمكين الطالب من استيعاب طبيعة واهمية واستخدامات ادارة وضبط الجودة في المنظمات الانتاجية والخدمية، واكسابه المهارات المطلوبة في هذه المجالات.
	1. Krajewsk, Lee J. and Ritzman, Larry P., Operations Management, 5th ed. (New |York, Addison-wesley, 1999)
	2. Evans, James R. Production / Operations Management (New York, West Publishing Co., 1997)

	الهدف العام :- تعريف الطالب بالمعلومات والقواعد الاساسية لفعاليات الصيانة في المنظمات الصناعية وعلاقتها بعمليات التشغيل وتقنيات العمليات.
	المصادر:-
	الهدف العام:- تعريف الطالب بطبيعة المشاريع الاستثمارية ودراسات الجدوى والعوامل المؤثرة في تقييم المشاريع.
	الهدف الخاص:- اكساب الطالب المهارات اللازمة في حساب وتقييم المشروعات الاستثمارية وكيفية احتساب تكاليف وايرادات الاستثمار وما هي الطرق والمعايير المستخدمة في عملية التقييم واختيار البديل الافضل.

