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 قسم:  :مقرر توصيف كلية:  
 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

  إدارة المشتريات والمخازن  :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 المعتمدة:الساعات   .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

  3 -   3 

 الثالث المستوى والفصل الدراسي:  .4

 :()إن وجدتالسابقة لدراسةالمقررالمتطلبات   .5
 مبادئ اإلدارة

 اليوجد :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6

 األعمالبكالوريوس إدارة  :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .1

 العربية لغة تدريس المقرر:  .8
 فصلي نظام الدراسة:  .9

 نظري +عملي أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11
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 د/ياسر مهيوب القيسي                 اسم معد مواصفات المقرر:  .12
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 وصف المقرر:ثانيا: 

 التعرف على, م  أتدافوا ممظائفواالشاااراأ مأته توا م  إدارةالتعرف على أسااااسااا ا  

 , األساااساا ا  التد  لدب لرمل عهل ش الشااراأ شط األألشاا ش األ رل دا ة اله شاا ة
 م مكذلك التعرف علد أفضااة قرت    اسااترا ا ا  الشااراأ علد أفضااة فيالتعر م 

دافوا أتمأته توا م لتخزين ا إدارةالتعرف على أسااااااااسااااااا ا  مكذلك  مظ فش الشاااااااراأ
 لهخااا ي ا إدارةمظ فااش التخزين مالربااالااش على الهخزمي مك ف ااش  ممشفوو  ممظااائفوااا
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لإلدارة اللوجسااااااااااااات ش فد  التعرف لاإلضاااااااااااااافش إلد ما ت ار شوبعوا م صاااااااااااااه هوا
 اله ظها .

 

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 :التالية يكتسب المهارات يكون قادرا على أنالمقرر بنجاح  إكماليتوقع من الطالب عند 

 المعرفة والفهم
- a1.اإللمام بأهمية الشراء وتنظيمه 

- a2.اإللمام بمفهوم إدارة الشراء وأنواعه وأساليبه 

- a3.اإللمام بمفهوم إدارة التخزين وأنواعه وأساليبه 

- a4 وأساليبه. ألمخزنياإللمام بمفهوم الجرد 

- a5 وبقية  اإلدارات الشراء  ة بين إدار اإلداريةاإللمام بالعالقات 

المهارات  
 الذهنية

 -b1  المعاصرة. األعماليكتشف المشكالت التي تواجه منظمات 

 -b2  الشراءاستراتجيات في يحلل القضايا اإلستراتيجية المحلية والدولية المؤثرة 

 - b3 وأساليب التخزين الحديثة الشراء وأساليب إجراءاتتحليل مراحل وخطوات 

 b4-  وأنواع المخازن ومواقعها وعملية التخزين بالشراءتحليل القرارات المتعلقة 

 المهارات العملية المهنية
 c1- والتخزينية. ةالشرائي مختلف تقنيات صنع القرار ومهارات حل المشكالتيطبق 

 c2- األعمالوالتنفيذية في منظمات والتخزينية  الشرائية   اإلستراتيجيةيعد الخطط. 

 c3- وظائف الشراء والتخزينتشخيص وتحليل التحديات التي تواجه 

 المهارات العامة
D1 -  واالتصال. ضتفاوالو التكنولوجية مهاراتاليطبق 

-  D2إبداعية  احترافية و يبني فرق عمل. 

 D3 -تخزينيةالوالشرائية  عامل مع القضايا البحثية يت  

 .ويعالجها بأسلوب بحثي علمي متميز

 

 والتقويم سباستراتيجيات التدريمواءمة مخرجات التعلم رابعا: 

 :مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةالتدريس والتقويمأوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

- a1.اإللمام بأهمية الشراء وتنظيمه 
- a2 إدارة الشراء اإللمام بمفهوم

 وأنواعه وأساليبه.
- a3 اإللمام بمفهوم إدارة التخزين

 وأنواعه وأساليبه.
- a4 اإللمام بمفهوم الجرد ألمخزني

 وأساليبه.

 المحاضرات -
 يالعصف الذهن -
 التكاليف والمشاريع الفردية -
 الحاالت العملية  -
 المناظرة  -
 .التعلم الذاتي -
 العروض اإليضاحية -
 

 االختبارات الفصلية -

 تقيم التكاليف والتقارير -

 حتليل احلاالت -

 ياالختبار النهائ -

 ةتقيم املشارك
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- a5 اإللمام بالعالقات اإلدارية بين
 إدارة  الشراء وبقية  اإلدارات 

 

 

 

 

 

  مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجيةالتدريس والتقويم:                                                     خامسا:

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

-b1  يكتشف المشكالت التي

تواجه منظمات األعمال 

 المعاصرة.

 -b2  يحلل القضايا

اإلستراتيجية المحلية والدولية 

 المؤثرة في استراتجيات الشراء

 - b3 تحليل مراحل وخطوات

 الشراء وأساليب إجراءات

 وأساليب التخزين الحديثة

 b4-  تحليل القرارات المتعلقة

ع وأنوا بالشراء وعملية التخزين

 المخازن ومواقعها
 

 إليضاحيةاحملاضرات والعروض ا
 جملموعات.التعلم من خالل ا -
 حل املشكالت -
 احلاالت العملية -

  االختبارات الفصلية. -

 االختبارات املفاجئة  -

 حتليل احلاالت  -

 الختبار النهائيا -
 تقيم التقارير والواجبات -

 

 :مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية(باستراتيجيةالتدريس والتقويم :سادسا
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

c1- مختلف تقنيات يطبق

صنع القرار ومهارات حل 

 ة.والتخزيني ةالمشكالت الشرائي

 c2-  يعد الخطط اإلستراتيجية

يذية والتنفوالتخزينية  الشرائية 

 في منظمات األعمال.

 c3- تشخيص وتحليل

وظائف التحديات التي تواجه 

 الشراء والتخزين
 

  التدريبات العملية -

 حل املشكالت -

 العروض اإليضاحية  -

 احملاكاة -

 العصف الذهين -

 

 تقيم التكاليف واملشاريع -

 لتطبيقيةاالختبارات التحريرية وا -

 املالحظة الشخصية

 :التدريس والتقويم بإستراتيجيةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( : سابعا 
المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 التقويم إستراتيجية التدريس إستراتيجية

D1 -  مهاراتاليطبق 

ض تفاوالو التكنولوجية

 واالتصال.

 التطبيق العملي -

 كتابة التقارير -

 متثيل األدوار -

 احملاكاة -

  والبحثية تقويم املهارات التكنولوجية

  والتفاوضية واإلحصائية

 كتابة وعرض التقارير -

 ةتقويم املناقشات اجلماعي -
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-  D2يبني فرق عمل 

 .إبداعية  احترافية و

 D3 - مع القضايا يتعامل

 ية تخزينالالبحثية  الشرائية و

ويعالجها بأسلوب بحثي علمي 

 .متميز

 

 الشخصيةاملالحظة  املناظرة

 

 

موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم : ثامنا

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 أوال:الجانب النظري والعملي                                                       

الر

 قم
 المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر

عدد 

 األسابيع

الساع

ات 

الفعلي

 ة

رموز 

مخرجات 

تعلم 

 المقرر

1 

 مقدمة عامة عن وظيفة الشراء - مفهوم وأهداف وظيفة الشراء
 ماهية الشراء -

 أهمية الشراء -

 أهداف الشراء -

 المهام المختلفة إلدارة الشراء -

 مسؤوليات إدارة المشتريات -

 

1 3 
a1,a2,a

3,p1,c1 

2 

الهيكل التنظيمي لوظيفة 
 الشراء

 التطور التنظيمي لنشاط الشراء -
التتتتتتتنتتتظتتتيتتت  التتتتتدا تتتلتتتتي إلدارة  -

 المشتريات

 مركزية والمركزية الشراء -

مكان إدارة المشتريات في البناء 
 التنظيمي للمشروع

 
 

2 3 

a1,a2,a

3,p1,c1

,c3,d2 

3 

 

 

عالقة إدارة الشراء باإلدارات 
 األ رى 

إدارة المشتريات عالقة  -
 بإدارة التصمي 

عالقة إدارة المشتريات  -
 بإدارة اإلنتاج

عالقة إدارة المشتريات  -
 بإدارة التسويق

1 3 

a1,a2,a

3,p1,c1

,c3,d2 
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عالقة إدارة المشتريات  -
 باإلدارة المالية

عالقة إدارة المشتريات  -
 بإدارة المخازن 

عالقة إدارة المشتريات باإلدارة 
 العليا

4 

  طوات الشراء الشراء إجراءات
 إدراك وتحديد الحاجة -
 توصيف الحاجة -

 ا تيار مصدر التوريد -

الحصول عن معلومات  -
 عن األسعار

 إصدار أمر التوريد -

 متابعة أمر التوريد -

 االستالم والفحص -

 مراجعة الفواتير -

إجراءات االعتراض  -
 والرفض

 إغالق أمر التوريد -

 االحتفاظ بالسجالت الرئيسية

1 3 

a1,a2,a

3,p1,c1

,c3,d2 

5 

مفهوم الجودة ووسائل  - الشراء بالجودة المناسب
 قياسه

  مسئولية تحديد الجودة -

 توصيف الجودة -

 الرقابة على الجودة

1 3 

a1,a2,a

3,p1,c1

,c3,d2 

6 

 
 النصفياال تبار 

 
 
 

------------------------------------- 

1 3 

جميع 

مخرجات 

 التعلم

7 

العوامل المؤثرة في التقدير الكمي  المناسبةالشراء بالكمية 
  .للمشتريات

  .الحج  االقتصادي للطلبية- 

تحديد - .كلفة الخدمات الشرائية -

1 3 

a1,a2,a

3,p1,c1

,c3,d2 
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الطلب وحد األمان  إعادةنقطة 
  .للمخزون 

 .قرار الكمية وسياسة الشراء -

 

8 

الشراء بالسعر 
 المناسب

 

  .النهائيةالسعر والكلفة  -

  .األسعار الحصول على أنسب -

  .في العقود طرق التسعير- 

 .الخصومات- 

1 3 

a1,a2,a

3,p1,c1

,c3,d2 

9 

مفهوم المخازن والغرض 
 منها

 هاوأهداف

 مقدمة -

  زن اخمالغرض من ال -

  زن اخمال إدارةا تصاصات  -

 زن اموقع المخ -

 نظ  المخازن الحديثة        

1 3 

a1,a2,a

3,p1,c1

,c3,d2 

10 

 المخزون  إدارة  مفهوم
الرقابة على و 

 المخزون 
 
 
 
 
 

تتعتريتل التمخزون و يتتتتتان  -
وظتتتائفتتته وأهميتتتة الرقتتتابتتتة 

 عليه
 تحليل المخزون  -

 نظ  الرقابة على المخزون  -

تحديد الحج  األمثل للشراء أو 
 الصنع

1 3 

a1,a2,a

3,p1,c1

,c3,d2 

11 

 
 
 
 

مفهوم اإلدارة 
 اللوجستية 

االدارة  متتتفتتتهتتتومتتتتعتتتريتتتل  -
اللوجستتتتتتتتتتيتتتتة ووظتتتتائفهتتتتا 

 وأهميتها واهدافها
تحليتتتتل تكتتتتاليف المخزون  -

وتكتتاليف النقتتل والشتتتتتتتتتحن 
 والتحميل والتغليف التفريغ

1 3 

 

 

 

 

 

a1,a2 

,a3,p1,

c1,c3,d

2 
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 نظ  الرقابة على المخزون  -

وتحديد الحج  األمثل للشراء أو 
 الصنع

12 
 3 1 -----------------     االمتحان النهائي

 جميع

مخرجات 

 التعلم

   إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 

 

 التدريس: إستراتيجية: تاسعا

 محاضرات.

 تطبيق عملي في المعمل.

  واجبات منزلية

 مناقشة جماعية

 تكاليف جماعية
 مشاريع وأبحاث

I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

 a1,a3,b3,c3,d1 3,6,10 5 فرديةتكاليف  1

 a1,b1,b2,d3,c1 5,12, 5 تكاليف مجاعية 2

3 
 ةة يف القاعالتفاعل واملشارك

a1,a2,a4,b2,b3,c3, 
,d1,d3       

 

 5 بيعكل األسا

 إليضاحية استخدام العروض ا 4
a1,a2,b5,c2,c3, 

,d1,d3 
 5 بيعكل األسا

 5 ابيعاألسكل  a1,b1,b2,d3,c1 واجبات منزلية 5

 تقويم التعلم:عاشرا: 

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة إلى 

يم ودرجة  التق

 النهائي

 المخرجات التي يحققها

 a1,a3,b3,c3,d1 %5 5 3 األنشطة والتكاليف 1

 a1,b1,b2,d3,c1 %5 5 5 اختبارات قصرية 2

 جميع المخرجات %20 20 7 اختبارات نصفية 3

 وأحباث مشاريع 4
11 

10 10% 
a1,a2,a4,b2,b3,c3, 

,d1,d3       
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 جميع المخرجات %60  60 12 االختبار النهائي 5

  %111 111  إلجماليا 

 :تعلملمصادر االحادي عشر: 
 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
 ( مكتبة االمين للطباعة والنشر، صنعاء.6105) "إدارة المشتريات والمخازن "السنفي ،العريقي 

 سليمان عبيدات وآخرين . "إدارة الشراء والتخزين " مفهوم حديث إلدارة المواد" . دار الفرقان للنشر والتوزيع.

 المساعدةالمراجع 

 هـ( إدارة الشراء والتخزين، ط األولى0430الزعبي)محمد العدوان ،علي المشاغبة، هيثم 

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 زيارات ميدانية –مجالت علمية  –تراجم  –انترنت  –مقاالت  -0

 الموقع االلكتروني للجامعات الماليزية واألردنية والسعودية -6
 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.: الثاني عشر
 الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:بعد 

 والغياب:حضور ال  .1

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة  %52اذا تغيب الطالب 

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .2

 المتأخر اكثر من مرة.يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره 

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:  .3

 كما في الالئحة.

 :المشاريعوالتكليفات / المهام  .4

 يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.

 :الغش  .5

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

 :نتحالاال  .6

 من الدراسة.يفصل سنه 

 :سياسات أخرى  .1
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I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االس  ياسر مهيوب القيسي / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف 115443983 السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

      Yaser_maheub72@yahoo.com البريد اإللكتروني 
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 المشتريات والمخازن إدارة :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3 - - - 3 

 األولثالث /الفصل الدراسي ال المستوى والفصل الدراسي:  .4

 األعمال إدارة مبادئ :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 اليوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

 األعمال إدارةبكالوريوس  :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7

 العربية :لغة تدريس المقرر  .8

  الجامعة قاعات مكان تدريس المقرر:   .9

III. المقرر الدراسي:  وصف 

األساااساا ا  التد  لدب  التعرف على, م  أتدافوا ممظائفواالشااراأ مأته توا م  إدارةالتعرف على أساااساا ا  

اأ اسااااترا ا ا  الشاااار  علد أفضااااة فيالتعر , م  لرمل عهل ش الشااااراأ شط األألشاااا ش األ رل دا ة اله شاااا ة
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خزين الت إدارةالتعرف على أسااااااااسااااااا ا  مكذلك التعرف علد أفضاااااااة قرت    م مظ فش الشاااااااراأ مكذلك 

ما ت ار  لهخا ي ا إدارةمظ فش التخزين مالربالش على الهخزمي مك ف ش  مأتدافوا ممظائفوا مشفوو مأته توا م 

 إدارةش على الهخزمي مك ف اله ظها .لاإلضاااافش إلد التعرف لإلدارة اللوجسااات ش فد  شوبعوا م صاااه هوا

 .ما ت ار شوبعوا م صه هوا الهخا ي 

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 المعرفية .1

 الذهنية .2

  اإلدراكية.3

 امة عال.4

 النفسية والحركي.5

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الفعليةالساعات  األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم

1 

مفهوم وأهداف وظيفة 
 الشراء

مقدمة عامة عن وظيفة  -
 الشراء

 ماهية الشراء -

 أهمية الشراء -

 أهداف الشراء -

المهتتتام المختلفتتتة إلدارة  -
 الشراء

مستتتتتتتتتتتتتؤولتتتتتيتتتتتات إدارة  -
 المشتريات

 

1 3 

2 

الهيكل التنظيمي لوظيفة 
 الشراء

التطور التنظيمي لنشاط  -
 الشراء

التنظي  التتتتدا لي إلدارة  -
 المشتريات

 مركزية والمركزية الشراء -

مكان إدارة المشتريات في البناء 
 التنظيمي للمشروع

 
 

2 3 
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3 

 

 

عالقة إدارة الشراء 
 باإلدارات األ رى 

عالقة إدارة  -
المشتريات بإدارة 

 التصمي 
عالقة إدارة  -

المشتريات بإدارة 
 اإلنتاج

عالقة إدارة  -
المشتريات بإدارة 

 التسويق

عالقة إدارة  -
المشتريات باإلدارة 

 المالية

عالقة إدارة  -
المشتريات بإدارة 

 المخازن 

عالقة إدارة المشتريات 
 باإلدارة العليا

1 3 

4 

  طوات الشراء الشراء إجراءات
إدراك وتحديد  -

 الحاجة
 توصيف الحاجة -

ا تيار مصدر  -
 التوريد

الحصول عن  -
معلومات عن 

 األسعار

 إصدار أمر التوريد -

 متابعة أمر التوريد -

 االستالم والفحص -

 مراجعة الفواتير -

إجراءات االعتراض  -
 والرفض

1 3 
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 إغالق أمر التوريد -

 االحتفاظ بالسجالت الرئيسية

5 

مفهوم الجودة  - الشراء بالجودة المناسب
 ووسائل قياسه

مسئولية تحديد  -
  الجودة

 توصيف الجودة -

 الرقابة على الجودة

1 3 

6 

 
 النصفياال تبار 

 
 
 

-------------------------------
------ 

1 3 

7 

الشراء بالكمية 
 المناسبة

العوامل المؤثرة في التقدير 
  .الكمي للمشتريات

الحج  االقتصادي - 
  .للطلبية

- .كلفة الخدمات الشرائية -

الطلب  إعادةتحديد نقطة 
  .وحد األمان للمخزون 

قرار الكمية وسياسة  -
 .الشراء

 

1 3 

8 

بالسعر الشراء 
 المناسب

 

  .السعر والكلفة النهائية -

 الحصول على أنسب -

  .األسعار

  .في العقود طرق التسعير- 

 .الخصومات- 

1 3 

9 

مفهوم المخازن والغرض 
 منها
 هاوأهداف

 مقدمة -
1 3 
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التتتتتتتتغتتتتتتتترض متتتتتتتتن  -
  زن اخمال

 إدارةا تصتتتتتاصتتتتتات  -
  زن اخمال

 زن اموقع المخ -

نظ  المخازن         
 الحديثة

10 

 إدارة  المخزون مفهوم 
والرقابة على 

 المخزون 
 
 
 
 
 

تتتعتتريتتل التتمتتختتزون  -
و تتتيتتتتتان وظتتتتتائتتتفتتتتته 
 وأهمية الرقابة عليه

 تحليل المخزون  -

نظ  الرقتتتتتابتتتتتة على  -
 المخزون 

تحديد الحج  األمثل للشراء 
 أو الصنع

1 3 

11 

 
 
 
 

مفهوم اإلدارة 
 اللوجستية 

 االدارة مفهومتعريل  -
اللوجستية ووظائفها 

 وأهميتها واهدافها
تتتحتتلتتيتتتتتل تتتكتتتتتالتتيتتف  -

المخزون وتكتتتتتاليف 
التتنتتقتتتتتل والشتتتتتتتتتحتتن 
والتحميتتتتتل والتغليف 

 التفريغ

نظ  الرقتتتتتابتتتتتة على  -
 المخزون 

وتحديد الحج  األمثل للشراء 
 أو الصنع

1 3 



 

05 

 

 :توصيفمقرر

12 
-------------     االمتحان النهائي

--- 
1 3 

   إجمالي األسابيع والساعات

 
 الجانب العملي:                                            

 كتابة تجارب )مواضيع / مهام( النشاط العملي

 الساعات الفعلية عدد األسابيع المهام / التجارب العملية الرقم

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

    

   إجمالي األسابيع والساعات

 
 

VI. التدريس إستراتيجية 

 

 محاضرات.
 تطبيق عملي في المعمل.

  واجبات منزلية

 مناقشة جماعية
 تكاليف جماعية
 مشاريع وأبحاث

 
 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

 a1,a3,b3,c3,d1 3,6,10 5 تكاليف فردية 1

 a1,b1,b2,d3,c1 5,12, 5 تكاليف مجاعية 2

3 
 ةيف القاعة التفاعل واملشارك

a1,a2,a4,b2,b3,c3, 
,d1,d3       

 

 5 بيعكل األسا

 إليضاحية استخدام العروض ا 4
a1,a2,b5,c2,c3, 

,d1,d3 
 5 بيعكل األسا

 5 بيعكل األسا a1,b1,b2,d3,c1 واجبات منزلية 5
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VIII. :تقويم التعلم 

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة إلى 

يم والتقدرجة  

 النهائي

 المخرجات التي يحققها

 a1,a3,b3,c3,d1 %5 5 3 األنشطة والتكاليف 1

 a1,b1,b2,d3,c1 %5 5 5 اختبارات قصرية 2

 جميع المخرجات %20 20 7 اختبارات نصفية 3

 وأحباث مشاريع 4
11 

10 10% 
a1,a2,a4,b2,b3,c3, 

,d1,d3       
 

المخرجات جميع %60  60 12 االختبار النهائي 5  

  %111 111  إلجماليا 

 :تعلملمصادر االحادي عشر: 
 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
 ( مكتبة االمين للطباعة والنشر، صنعاء.6105) "إدارة المشتريات والمخازن "السنفي ،العريقي 

 عبيدات وآخرين . "إدارة الشراء والتخزين " مفهوم حديث إلدارة المواد" . دار الفرقان للنشر والتوزيع.سليمان 

 المساعدةالمراجع 

 هـ( إدارة الشراء والتخزين، ط األولى0430محمد العدوان ،علي المشاغبة، هيثم الزعبي)

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 زيارات ميدانية –مجالت علمية  –تراجم  –انترنت  –مقاالت  -3

 الموقع االلكتروني للجامعات الماليزية واألردنية والسعودية -4
 

 
IX. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

 الحضور والغياب:    .1

 الحضور المتأخر:    .5

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:  .3

 :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 :الغش  .2

 االنتحال:  .6
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 سياسات أخرى:  .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


