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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ة يالسياح العلوم كلية

 قسم إدارة المؤسسات الفندقية

 1027 – 1026الخطة السنوية 

 (المشترٌات والمخازنإدارة : ) المادة

 : الرابعة المرحلة

 :األهداف

 

 

 

 

 

 المحتوى : )الفصل األول(

 المادة النظرية االسبوع

 .واهدافها مفهوم وظٌفة الشراء وأهمٌتها 1

 وظائف إدارة المشترٌات. 2

 ومسؤولٌاتها.سلطات إدارة المشترٌات  3

 المركزٌة والمركزٌة فً الشراء. 4

 خطوات عملٌة الشراء. – االعتبارات الواجب مراعاتها فً الشراء -إجراءات الشراء 5

 الشراء الخارجً وإجراءاته. 6

 المناقصة العامة والمناقصة الخاصة )المحدودة(. –طرق الشراء  7

 المباشر.الشراء بالممارسة والشراء باألمر  8

 الشراء وفق اعتبار الجودة. -األصول العلمٌة للشراء 9

 الشراء بالكمٌة المناسبة. -األصول العلمٌة للشراء 11

 الشراء بالسعر المناسب.  -األصول العلمٌة للشراء 11

 الشراء فً الوقت المناسب. -األصول العلمٌة للشراء 12

 مصادر الشراء.أهمٌة اختٌار  -اختٌار مصادر الشراء 13

 سٌاسات اختٌار مصادر الشراء. 14

 المفاضلة بٌن سٌاسة الشراء أو الصنع. 15

 

 

 

 المشترٌات وأهمٌتها.إدارة تعرٌف الطالب بمفاهٌم  .1

 وظائف إدارة المشترٌات والكٌفٌة التً تقوم علٌها إجراءات عملٌة الشراء فً المنظمات.دراسة  .2

  تعرٌف الطلبة بالمراحل التً تمر بها عملٌة الشراء من خالل عرض الوسائل التوضٌحٌة والتحرٌرٌة لهم. .3

 رة المؤسسات الفندقٌة.بٌان أهمٌة إدارة المخازن وما لها من دور مهم فً عمل إدا .4

 بٌان أهمٌة عملٌات )التوصٌف، التبوٌب والترمٌز( ودورها فً عمل إدارة المخازن. .5
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 : الفصل الثاني

 المادة النظرية االسبوع

 مفهوم وظٌفة التخزٌن وأهمٌتها. 1

 اهداف وظٌفة التخزٌن. 2

 العوامل التً تحدد حجم الهٌكل التنظٌمً المخزنً ونوعٌته. –تنظٌم إدارة المخازن  3

 المركزٌة والمركزٌة فً التخزٌن. 4

 عالقة إدارة المخازن باإلدارات األخرى فً المنظمة. 5

توصٌف المواد )تمٌٌز المواد(، دلٌل التوصٌف، أهمٌة التوصٌف وأسسه، أهداف التوصٌف،  6

 طرق التوصٌف.

الواجب اخذها بنظر االعتبار عند التبوٌب، تكامل التبوٌب والترمٌز، التبوٌب  التبوٌب، العوامل 7

 طرق التبوٌب. وعالقته بالتخزٌن،

 الترمٌز، أسس الترمٌز، اهداف الترمٌز، أنظمة الترمٌز. 8

 مسؤولٌة إدارة المخازن، الفحص واالستالم، تجهٌز المواد. 9

 الخزٌن وأهمٌته ورقابته.الخزٌن ورقابته، مفهوم تخطٌط تخطٌط  11

 طرق الرقابة على الخزٌن. 11

 ( الخاص بالمخازن.31مستندات االدخال واإلخراج المخزنً وسجل محاسبة ) 12

 طبٌعة معدات المناولة المخزنٌة. 13

 عالقة نظام تخطٌط االحتٌاجات من المواد مع وظٌفة التخزٌن. 14

 (MRBبرنامج الحاسوب الخاص ) 15

 

 : المنهجيةالكتب 

 

 ابً سعٌد الدٌوه جً وآخرون إدارة المواد 

 عدنان عباس الحمدانً نظم المعلومات فً االعمال والتجارة

 الدورة المنعقدة فً رئاسة جامعة كربالء برنامج إدارة المخازن االلكترونً

 ماهر عبد العزٌز توفٌق إدارة الشراء والتخزٌن فً الفنادق

 األنترنت الشبكة العنكبوتٌة 

 

 

 

 

 

 : توزيع الدرجات
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 :  سياسة الدرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مع تمنياتي لطلبتنا األعزاء بدوام الموفقية والنجاح

 

 

 

 مدرس المادة                                                                                             

 ظافر عبيد فرجم.م                       

 

 درجات( الحضور والغٌاب والنشاط. 5درجات( + ) 11) امتحان( وكل امتحانانالفصل األول : ) .1

 درجات( الحضور والغٌاب والنشاط. 5درجات( + ) 11) امتحان( وكل امتحانانالفصل الثانً : ) .2

 درجة(. 51النهائً : ) االمتحان .3

 الحضور إلزامً وٌتم تسلٌم الغٌابات للقسم بعد كل محاضرة. .1

 ٌتم عرض بوربوٌنت ٌوضح تفاصٌل المحاضرة. .2

% بعذر  15% من الساعات المقررة بدون عذر رسمً أو  11ٌعتبر الطالب راسباً إذا تجاوزت غٌاباته   .3

 رسمً ٌقرره مجلس الكلٌة.

الٌومٌة أو اإلسبوعٌة او الشهرٌة أو الفصلٌة أو النهائٌة ٌعتبر راسباً  إذا ثبت غش الطالب فً أي من اإلمتحانات .4

 فً جمٌع المواد لتلك السنة وإذا تكرر ذلك ٌفصل من الكلٌة وٌرقن قٌده من سجالتها. 


