
 
 

 

 

0

 للكليات التقنيةالخـطط التدريبية 
Training plans for technical colleges 

Curriculum for Department of 

Management Technology  

 

Major   

Warehouse Managment 

 

يف قسم  اخلطة التدريبية  

 التقنية اإلدارية
 

 لتخصص

 إدارة املستودعات

 

Semesters 
1439 H – 2018 G 

 

 

 

 

TECHNOLOGY DIPLOMA  دبلوم التقنية 

 المملكة العربية السعودية
 المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

 ناهجللماإلدارة العامة 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
Technical and Vocational Training Corporation 

Director General for Curricula  



 القسم

 التقنية اإلدارية
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اهجللماإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة املستودعات

 

 97من 2

 

 مقدمة

مل، علَّم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم على من ُبعث ُمعلمًا للناس ذاحلمد هلل الذي علَّم بالق

فأخرج الناس من ظلمات اجلهل والغواية، إىل نور  ؛بإذنه وسراجًا منريًاوهاديًا وبشريًا، وداعيًا إىل اهلل 

 مد بن عبداهلل وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد:العلم واهلداية، حم

تسعى املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين لتأهيل الكوادر الوطنية املدربة القادرة على شغل 

املتوفرة يف سوق العمل السعودي، ويأتي هذا االهتمام نتيجة للتوجهات الوظائف التقنية والفنية واملهنية 

السديدة من لدن قادة هذا الوطن اليت تصب يف جمملها حنو إجياد وطن متكامل يعتمد ذاتيًا على اهلل 

ثم على موارده وعلى قوة شبابه املسلح بالعلم واإلميان من أجل االستمرار قدمًا يف دفع عجلة التقدم 

 وي، لتصل بعون اهلل تعاىل ملصاف الدول املتقدمة صناعيًا.التنم

ناهج خطوة إجيابية تتفق مع التجارب الدولية املتقدمة يف بناء الربامج للموقد خطت اإلدارة العامة 

التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة حتاكي متطلبات سوق العمل بكافة ختصصاته لتليب متطلباته، 

يف مشروع إعداد املعايري املهنية الوطنية ومن بعده مشروع املؤهالت املهنية  وقد متثلت هذه اخلطوة

الوطنية، والذي ميثل كل منهما يف زمنه، الركيزة األساسية يف بناء الربامج التدريبية، إذ تعتمد املعايري 

ة وكذلك املؤهالت الحقًا يف بنائها على تشكيل جلان ختصصية متثل سوق العمل واملؤسسة العام

للتدريب التقين واملهين حبيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل، 

لتخرج هذه اللجان يف النهاية بنظرة متكاملة لربنامج تدرييب أكثر التصاقًا بسوق العمل، وأكثر واقعية 

 يف حتقيق متطلباته األساسية.

إدارة املستودعات يف قسم التقنية اإلدارية" ملتدربي كليات وتتناول هذه اخلطة التدريبية "خطة 

التقنية على وصف مقررات هذا التخصص ليشمل موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب املهارات 

 الالزمة هلذا التخصص لتكون مهاراتها رافدًا هلم يف حياتهم العملية بعد خترجهم من هذا الربنامج.

هي تضع بني يديك هذه اخلطة التدريبية تأمل من اهلل عز وجًل أن تسهم و اإلدارة العامة للمناهجو

 بشكل مباشر يف تأصيل املهارات الضرورية الالزمة، بأسلوب مبسط خاٍل من التعقيد. 

واهلل نسأل أن يوفق القائمني على إعدادها واملستفيدين منها ملا حيبه ويرضاه؛ إنه مسيع جميب 

 الدعاء.

 ناهجللماإلدارة العامة                                  
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 الصفحة املوضوع م

 2 مقدمة. 1

 3 الفهرس. 2

 وصف الربنامج. 3

5 
 .وصف الربنامج 

 .اهلدف العام للربنامج 

 األهداف التفصيلية للربنامج. 

 6 توزيع اخلطة التدريبية على الفصول التدريبية. 4

 9 املختصر للمقررات التدريبية التخصصية.غالف الوصف  5

 10 الوصف املختصر للمقررات التدريبية التخصصية. 6

 14 بني ختصصات قسم التقنية اإلدارية. غالف الوصف التفصيلي للمقررات املشرتك 7

  (1لغة اجنليزية ختصصية ) 8

  (2لغة اجنليزية ختصصية ) 9

 15 مقدمة يف االحصاء 10

 19 إدارة األعمالمبادئ  11

 23 اسبةاحملمبادئ  12

 27 .إدارة املستودعاتغالف الوصف التفصيلي للمقررات التخصصية لتخصص  13

 29 إدارة عمليات التخزين 14

 31 تنظيم الوقت 15

 33 اإلدارة اإللكرتونية 16

 38 السكرتاريا يف املستودعات 18

 43 مصطلحات مستودعية باللغة االجنليزية 19

 46 األمن والسالمة يف املستودعات 20

 50 اجلودة الشاملة يف املستودعات 21

 53 املتابعة والتقارير املستودعية 22

 58 اجراءات املخزون 23

 62 ترتيب املخازن 24

 66 إدارة الشحن والتأمني 25

 71 ترميز وتصنيف املخزون 26

 70 استخدام احلاسب يف املستودعات 27

 77 االجتاهات املعاصرة يف إدارة العمل املستودعي 28
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 80 إدارة اللوجستيات وسالسل االمداد 29

 84 موضوعات خمتارة 30

 88 غالف مالحق اخلطة التدريبية. 31

 89 ملحق جتهيزات الورش واملعامل واملختربات والطاقة البشرية. 32

33  .91 بيان باملعامل والورش واملختربات 

34   91 حول أدوات التقييم املقرتحة.ملحق 
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 صف الربنامج: و

ُصمم دبلوم  إدارة املستودعات  يف قسم التقنية اإلدارية  مبا يتوافق مع احتياجات  سوق العمل احمللية للتخصص، 

عليه يف الكليات التقنية، يف مخسة فصول تدريبية ، مدة كل فصل تدرييب ستة عشر أسبوعا  حيث يتم التدريبب

( ساعة 87( ساعة تدريب عملي يف  سوق العمل، مبا يعادل )490( ساعة تدريب، إضافة إىل )103تدريبيا، مبجموع )

 معتمدة.   

تصنيف املخزون ، إجراءات املخزون ، اجلودة ويتم التدريب يف هذا الربنامج  على املهارات التخصصية يف ترميز و

الشاملة باملستودعات ، السكرتارية يف املستودعات ، الشحن والتأمني يف املستودعات ، ومصطلحات مستودعية باللغة 

اإلجنليزية ، األمن والسالمة يف املستودعات ، إدارة عمليات التخزين ، إدارة اللوجستيات وسالسل اإلمداد ، املتابعة 

والتقارير املستودعية ، ترتيب املخازن ، تقنيات املخازن ، االجتاهات املعاصرة يف إدارة العمل املستودعي   ، اإلدارة 

اإللكرتونية إضافة إىل مقررات من ختصصات أخرى  كإدارة األعمال إضافة اىل مهارات عامة يف الثقافة اإلسالمية، 

اضيات، وتطبيقات احلاسب اآللي، ولوحة مفاتيح احلاسب، والتعرف على عامل واللغة العربية، واللغة اإلجنليزية، والري

 األعمال، والسلوك الوظيفي ومهارات اإلتصال.

ومن   ،ومينح املتخرج من هذا القسممم الشممهادة اجلامعية املتوسممطة يف إدارة املسممتودعات،من قسممم التقنية اإلدارية    

 املستودعات ، من التصنيف املهين مع وزارة اخلدمة. املتوقع أن يعمل يف اجملاالت املرتبطة بإدارة

 اهلدف العام للربنامج:

 إدارة املسممممممتودعات يهدف هذا الربنامج إىل تزويد املتدرب باملهارات واملعلومات الالزمة ملمارسممممممة العمل يف جمال

 .يف اإلطار الوطين للمؤهالت سامخلاوحيصل على املستوى 

 للربنامج:األهداف التفصيلية 

 بنهاية هذا الربنامج يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:      

 املستودعات خالل مدة  عمالإجراءات وأنظمة املستوعات واللوائح والتعليمات الواجب اتباعها عند ممارسة أ يطبق

  دراسته يف الربنامج .

 فصل التدرييب خالل مدة الات احلاسب بدقة معارف ومهارات السكرتارية من خالل مهار يستنتج. 

 بدقة خالل الفصل التدرييب . يق اجلودة يف األعمال املستودعيةاملتدرب مفاهيم وطرق ومهارات تطبعدد أن ٌي 

 عرب  عن مفاهيم أساسية يف الشحن والتأمني بدقة خالل الفصل التدرييب ُي. 

 األسبوع التدرييب .خالل  باستخدام األسلوب اإلمالئيية اإلجنليزية صطلحات املستودعاملعاني واملاملتدرب   يدون 

 تدريب .خالل فرتة ال ًةالمة املهنية يف املستودعات كتابالس آمنقواعد  شرحي 
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 The Study Plans Distributed on semestersالفصلية )النصفية(توزيع اخلطة التدريبية على الفصول التدريبية

1
st

 s
em

es
te

r 

No. 
Course 

Code 
Course Name 

Prerequis

ites 
Equivalent 

No. of Units 

 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب املقرر املكافئ

ول
أل

يب ا
ري

تد
 ال

صل
لف

ا
 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ARAB 101 Technical Writing  ARB101 2 2 0 0 2 1011 يعرب 101 الكتابة الفنية  عرب 

2 MATH 101 Mathematics  MAT 8101 3 3 0 1 4 101 2 يضار 101 الرياضيات  يضر 

3 ICMT 101 
Introduction to Computer 

Applications 
 CMT101 2 0 4 0 4 1013 حاسب101 مقدمة تطبيقات احلاسب  حال 

4 ENGL 111 English Language -1  ENG 8111  3 3 0 1 4 111 4 جنلا 111 (1لغة إجنليزية )  جنل 

5 UMAN 101 
Principles Of Business 

Administration 
 Man104 4 4 0 0 4 1045 دارا 101 مبادئ ادارة االعمال  دار 

6 UACC101 Principles OfAccounting  ACC9103 3 2 2 1 5 9103 6 سبحم 101 اسبةاحملمبادئ   حسب 

7 
VOCA 101 

Vocational Guidance & 
Excellence 

 VOC101 2 2 0 0 2 101 مهين 101  التوجيه املهين والتميز  مهن 
7 

KABB101 Know About Business  KAB101 2 0 4 0 4 101زكاب101 (1التعرف على عامل األعمال)  كاب 

Total Number of Units 19 16 6 3 25 اجملموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
 

2
n

d
 s

em
es

te
r 

No. 
Course 

Code 
Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 

 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب املقرر املكافئ

ي
ان

لث
يب ا

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ENGL 112 English Language-2 ENG 111 ENG 8112  3 3 0 1 4 112 1 جنلا 112 (2لغة إجنليزية ) جنلا 111 جنل 

2 STAT 101 Introduction To Statistics  STA9171 3 3 0 0 3 9171 2 اإحص 101 مقدمة يف اإلحصاء  إحص 

3 UDST131 
Storage management 

operations 
 MAD9227 3 2 2 0 4 92273 مسدع131 إدارة عمليات التخزين  مدع 

4 UDST 141 Time organizing UMAN 101 MAD 121 2 2 0 0 2 121 4 مسدع 141 تنظيم الوقت ادار 101 مدع 

5 UDST 151 E-governance UMAN101 MAD 123 3 2 2 0 4 123 5 دعسم 151 اإلدارة اإللكرتونية دارا 101 مدع 

6 UDST 121 Secretaries in warehouses UMAN101 MAD127 3 2 2 0 4 127 6 مسدع 121 السكرتارية يف املستودعات دارا101 مدع 

7 UDST 181 
English definitions of 

warehouse 
 MAD131 4 4 0 0 4 131عمد  

مصطلحات مستودعية باللغة 

 اإلجنليزية
 7 عدسم181

8 UDST 111 
Security and safety in 

warehouses 
 MAD9228 1 0 2 0 2 9228 8 مسدع 111 األمن والسالمة يف املستوعات  مدع 

Total Number of Units 22 18 8 1 27 اجملموع 
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4
th

 s
em

es
te

r 

No. Course Code Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 

 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب املقرر املكافئ

بع
را

 ال
يب

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 LEAS 101 Learning Skills   2 2  0 0 2   1 ماهر 101 مهارات التعلم 

2 
ETHS 101 

Professional Ethics & 
Comm. Skills 

VOCA 101 ETH101 2 2 0 0 2 101سلكا  101 السلوك الوظيفي ومهارات االتصال مهين 101 سلك 
2 

KABB102 Know About Business KABB101 KAB102 2 0 4 0 4 102زكاب 102 (2التعرف على عامل األعمال ) زكاب101 كاب 

3 UDST 236 
Coding and classification 

of inventory 
 MAD236 3 2 2 0 4 2363 دعسم236 ترميز وتصنيف املخزون  مدع 

4 UDST 252 
The use of computers in 

warehouses 
ICMT 101 MAD9229 4 2 4 0 6 92294 دعسم 252 إستخدام احلاسب يف املستودعات اسبح101 مدع 

5 UDST 285 Selected Topics  MAD277 3 2 2 0 4 2775 دعسم 285 موضوعات خمتارة  مدع 

6 UDST 241 
Contemporary trends of 
warehouse mangmait 

work 
 MAD240 4 4 0 0 4 240مدع  

االجتاهات املعاصرة يف إدارة العمل 

 املستودعي
 6 دعسم 241

7 UDST 242 
Logistics and supply 
chain management 

 MAD242 3 2 2 0 4 2427 دعسم242 إدارة اللوجستيات وسالسل اإلمداد  مدع 

Total Number of Units 21 16 10 0 26 اجملموع 

  

  

3
rd

 s
em

es
te

r 

No. 
Course 

Code 
Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 

 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب املقرر املكافئ

ث
ال

لث
يب ا

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ISLM 101 Islamic Studies  
ISL101 
ISL 102 

2 2  0 0 2 
 سلم 101

 سلم 102
 1 سلما 101 الدراسات اإلسالمية 

2 ENGL 113 English Language -3 ENGL 112 ENG 8113 3 3 0 1 4 113 2 جنلا 113 (3لغة إجنليزية ) جنلا 112 جنل 

3 UDST 271 TQM in warehouses  MAD117 4 4 0 0 4 117 دعسم  
اجلودة الشاملة يف 

 املستودعات
 3 دعسم 271

4 UDST 261 
follow-up reports of 

warehouse 
 MAD9230 3 2 2 0 4 9230 مدع  

املتابعة والتقارير 

 املستودعية
 4 دعسم 261

5 UDST 232 Inventory procedures  MAD9116 3 2 2 0 4 9116  5 دعسم  232 إجراءات املخزون  مدع 

6 UDST 233 Stores Order  MAD9231 3 2 2 0 4 9231 6 دعسم 233 ترتيب املخازن  مدع 

7 UDST 234 
Shipping and insurance 

management 
 MAD118 3 3 0 0 3 118 7 دعسم 234 إدارة الشحن والتأمني  مدع 

Total Number of Units 21 18 6 1 25 اجملموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 



 القسم

 التقنية اإلدارية
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

 اهجللمناإلدارة العامة 
 

 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة املستودعات

 

 97من 8

 

5
th

se
m

es
te

r No. Course Code Course Name 

No. of Units 

 رمز املقرر اسم املقرر

س
ام

خل
يب ا

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 و.م

CRH 

1 UMAD 299 Co-operative Training 4 دعسم 299 التدريب التعاوني 

Total Number of Units 4 اجملموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      
CTH: Contact Hours 

 : ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م

     
 
 

Total Number of semestersCredit Units 
CRH L P T CTH 

 اجملموع الكلي للوحدات املعتمدة للربنامج
87 68 30 5 103 

Total of training Hours (16× 103 )+ Cooperative training Hours (490) 2138  490+ التدريب التعاوني   1648=  103×  16التدريب اجملموع الكلي لساعات 
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 الوصف املختصر ملقررات التخصص
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 3 الساعات املعتمدة دعسم151 الرمز اإلدارة االلكرتونية اسم املقرر

دراسة اإلدارة اإللكرتونية مبفهوم نظري وتطبيقي من خالل تدريب املتدرب على فهم أساسيات  يصف هذا     الوصف:

مع التطرق إىل أهمية اإلدارة اإللكرتونية والنظريات اليت قامت عليها وكذلك املمارسات التطبيقية هلا.

 .اقتصاديات املعرفة ودور اإلدارة االلكرتونية بذلك

 3 الساعات املعتمدة دعسم 232 الرمز إجراءات املخزون اسم املقرر

يصف هذا املقرر قواعد وإجراءات وأنظمة املخزون واللوائح والتعليمات ومتابعة تطبيقها ، كما يتناول       الوصف:

ذلك من االملام بكافة املهام من االستالم والتخزين  قدرة املتدرب على القيام بإجراءات التخزين وما يتطلبه

 وتوزيع املواد املوجودة يف املخزن واحملافظة عليها لضمان وصوهلا اىل مستعمليها يف الوقت املمطلوب.

 3 الساعات املعتمدة دعسم131 الرمز إدارة عمليات التخزين اسم املقرر

يف املبادئ األساسية للوظائف واألدوار التخزينية ، التخطيط لعملية  تدربنيهذا املقرر يهدف إىل تزويد امل      الوصف:

التخزين اخلاصة يف األمور التشغيلية وتزويدهم يف مفاهيم اإلنتاجية والسيطرة على اجلودة يف العمليات 

التطبيقات التخزينية ، معرفة كيفية اإلدارة التخزينية والتخزين من خالل احلاسب اآللي وتزويدهم يف بعض 

)تبادل البيانات االلكرتوني(، تعرفهم بشبكات االتصال اإلدارية التخزينية  EDIالتخزينية االلكرتونية مثل 

وتزويدهم مبفهوم أمتتت التخزين، أنظمة متقدمة يف معاجلة املواد وتزويدهم يف أنظمة التوزيع املثالية وطرح 

 القضايا التخزينية يف البيئة احمللية والدولية.

 3 الساعات املعتمدة دعسم 121 الرمز السكرتارية يف املستودعات اسم املقرر

يف هذا املقرر يتم تدريب املتدرب على اإلملام باملعارف واملهارات الالزمة للنهوض بأعمال السكرتري ومدير       الوصف:

املكتب من خالل جمموعة من املعارف النظرية واملهارات العملية اليت جتعله قادرًا على فهم طبيعة هذه 

يحة ومعاجلة أعمال الربيد الوارد والصادر األعمال من قبيل إعداد وحترير املراسالت اإلدارية بالطريقة الصح

 الواردة والصادرة. وإعداد التقارير اإلدارية والنماذج اإلدارية ومعاجلة االتصاالت اهلاتفية 
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 4 الساعات املعتمدة دعسم 271 الرمز اجلودة الشاملة يف املستودعات اسم املقرر

من  املستودعات جودة رفع يف لتساهمة املستودعي اإلعمال يف تطبيقها وطرق اجلودة مفاهيم دراسة      الوصف:

خالل معرفة ومتطلبات اجلودة يف عمليات الفحص واالستالم والصرف واإلرجاع وحفظ املخزون واملتابعة 

 واجلرد للمستودعات مع التطبيق على املستودعات الحد النماذج اخلاصة باجلودة .

 3 الساعات املعتمدة دعسم 234 الرمز إدارة الشحن والتأمني اسم املقرر

حيث يتناول  تعريف املتدرب على مفاهيم أساسية يف الشحن والتأمني وعالقة ذلك بإدارة املستودعات      الوصف:

املقرر الية التعامل مع طلبات العمالء وكيفية شحنها والتأمني عليها كما سيتم  يف هذا املقرر التدريب 

 املهارات الالزمة لفهم التكامل بني مجيع اإلدارات لتحقيق اهلدف املطلوب.

 4 الساعات املعتمدة دعسم181 الرمز مصطلحات مستودعيه باللغة اإلجنليزية اسم املقرر

 وهذه، وشرح تلك املعاني العربية باللغة ومعانيها اإلجنليزية باللغة مصطلحات على املقرر هذا حيتوي      الوصف:

 واختصارات كلمات منوبعض املصطلحات االدارية العامة  املستودعات بإدارة خاصة تكون املصطلحات

 مدربون ينفذها تطبيقية عملية حباالت املقرر تزويد يتم وأيضا، اإلجنليزية باللغة الكلمات لبعض

 .اإلجنليزية باللغة خمتصون

 1 الساعات املعتمدة دعسم  111 الرمز األمن والسالمة يف املستودعات اسم املقرر

دراسة إجراءات األمن و السالمة الواجب إتباعها يف املستودعات لتأمني سالمة العاملني و املواد و            الوصف:

القواعد األساسية لسالمة املواد مع معرفة  املباني ،مع عرض ألجهزة ومعدات اإلطفاء وطرق استخدامها .

بضائع اخلطرة او املواد املتفجرة او املواد وسالمة العاملني ، والتعرف على متطلبات التعامل مع ال املخزنة

 اخلطرة والسيطرة على موقع احلادث .

 4 الساعات املعتمدة دعسم252 الرمز استخدام احلاسب يف املستودعات اسم املقرر

تغطية يتم التدريب يف هذا املقرر على االملام بكيفية استخدام نظم احلاسب االلي يف املستودعات وأيضا        الوصف:

القائمة الرئيسية ومعرفة كيفية ادخال واستخراج البيانات وعلى كيفية التعامل مع طلب األصناف 

 واستالمها واعداد الفواتري الالزمة هلا، من خالل التطبيق على برنامج مساك .
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 3 الساعات املعتمدة دعسم 236 الرمز ترميز وتصنيف املخزون اسم املقرر

 املهنية بواجباتهم للقيام باملستودعات العاملني ملساعدة األساسية املتطلبات من والرتميز التصنيف يعترب      الوصف:

 وتقديم واضح بشكل العمل سري على ينعكس حيث وكلفة وقت وبأقل وجه أكمل على منهم املطلوبة

 .الواضحة القرارات اختاذ على القدرة من ميكنهم مما سريع بشكل األخرى اإلدارات حتتاجها اليت املعلومات

 3 الساعات املعتمدة دعسم261 الرمز املتابعة و التقارير املستودعية اسم املقرر

 الوصف

لقواعد واإلجراءات النظامية اخلاصة بالعهد واجلرد واحلد من املخزون ) الراكد ادراسة املقرر  يصف    

سيتم تدريب املتدرب يف هذا املقرر على  واملكدس والتالف والفاقد ( وإعداد التقارير اخلاصة بها ، كما

الية اتالف املواد من خالل حاالت دراسية وتطبيقية يف امليدان وعمل زيارات جمدولة للجهات احمللية لالطالع 

 عن كثب على الية العمل.

 2  دعسم 141  تنظيم الوقت 

واملهارات الالزمة إلدارة الوقت. حيث يتناول هذا يف هذا املقرر يتم تدريب املتدرب على اإلملام باملعارف       الوصف:

املقرر مفهوم الوقت و ختطيطه وتوزيعه وتنظيمه والتعرف على أبرز مضيعاته، ودور الضغوط اليت يواجها 

الفرد يف التأثري على الوقت، ودور التكنولوجيا يف إدارة الوقت. ويتم التدريب بواقع  حماضرتني  نظرية كل 

 أسبوع.

 3 الساعات املعتمدة دعسم233 الرمز ترتيب املخازن قرراسم امل

يف هذا املقرر سيتم تدريب املتدرب على االملام مبهارات وظيفة التخزين واهميتها ومقومات جناحها واهم       الوصف:

مشكالتها وأيضا تتناول اهليكل التنظيمي للجهاز املسؤول عن املخازن وعالقته بالوظائف األخرى يف 

 مواصفاتها.املنشأة، وأيضا مركزية التخزين والمركزية التخزين وأماكن التخزين و

 4 الساعات املعتمدة دعسم 241 الرمز االجتاهات املعاصرة يف إدارة العمل املستودعي اسم املقرر

وحتديد مستويات املخزون  يهدف هذا املقرر إىل التعريف بكافة األساليب احلديثة يف العمل املخزوني      الوصف:

عرب األساليب الكمية احلديثة وإطالع املتدربني على االسرتاتيجيات احلديثة يف إدارة املشرتيات واللوازم 

 واملستودعات من خالل التطورات العملية يف هذا اجملال.
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 3 الساعات املعتمدة دعسم 242 الرمز إدارة اللوجستيات وسالسل اإلمداد اسم املقرر

هذا املقرر يهدف إىل تزويد الطالب يف أساسيات إدارة املهام اللوجستية يف الشركات وتشمل العرض       الوصف:

املادي ونشاطات التوزيع مثل النقل والتخزين موقع املنشأة والرقابة على املخزون ومعاجلة املواد واألهداف 

 اللوجستية التخزينية للمؤسسة.

 3 الساعات املعتمدة دعسم 285 الرمز خمتارةموضوعات  اسم املقرر

 الوصف:

مقرر يقدم الطروحات احلديثة واملستجدة يف عامل املخازن واملستودعات واللوجستيات. مع اطالله فاحصة      

وشاملة ملا تدرب عليه املتدرب خالل الفصول التدريبية املاضية ، مع ربط ذلك يف الواقع العملي  لفن 

 العلم  خالل فرتات التدريب  لى هذايسد الفجوة اليت قد تطراء عاملستودعات ،على اعتبار أن هذا املقرر 

 4 الساعات املعتمدة دعسم 299 الرمز التدريب التعاوني اسم املقرر

 متكني املتدرب من تطبيق املهارات اليت اكتسبها خالل فرتة التدريب يف بيئة عمل ختصصية.      الوصف:
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 97من  15

 إحص 101 لرمزا مقدمة يف اإلحصاء سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   3  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   3  حماضرة

   0  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

عرض البيانات اإلحصائية ومتثيلها والتنبؤ بها لفرتات يف هذا املقرر يتم تدريب املتدرب على اإلملام مبعارف ومهارات       

 مستقبلية  وعمل التوزيعات التكرارية ومقاييس التشتت واالرقام القياسية.

 هلدف العام من املقرر: ا

 يف استخدام األساليب اإلحصائية. يهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية

 يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:بنهاية هذا املقرر :  ألهداف التفصيلية للمقررا

 حيدد تعريف أساليب مجع وعرض البيانات.  .1

 البيانات إىل فئات وتكرارات وعرضها بيانيًا. مقسي  .2

 ستخدام مقاييس النزعة املركزية.ي  .3

 مقاييس التشتت يف استخالص النتائج ألغراض اختاذ القرارات. يطبق  .4

 معامالت االرتباط لدراسة العالقة بني املتغريات. ميارس  .5

 ستخدام البيانات التارخيية يف التنبؤ بالبيانات املستقبلية باستخدام أساليب السالسل الزمنية.ي  .6

 األرقام القياسية لكل من الكميات واألسعار. يطبق  .7
 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 * العملية النظرية

o .0 9 مجع وعرض البيانات 

o  .0 9 التوزيعات التكرارية ومتثيلها بيانيًا 

o . 0 9 مقاييس النزعة املركزية 

o . 0 6 مقاييس التشتت 

o .0 6 معامالت االرتباط 

o .0 6 السالسل الزمنية 

o .0 3 األرقام القياسية 

 اجملموع
48 0 

48 
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 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 إتباع تعليمات سالمة املكان.  .1

 اإللتزام بتعليمات السالمة كما ورد يف دليل السالمة.  .2

 احملافظة على نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب.  .3

 بها.احملافظة على سالمة األجهزة املستخدمة يف التدريب وعدم العبث   .4

 ترتيب املكان بعداالنتهاء من التمرين.  .5
 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 عرض البيانات:ومجع   9

 .بيانات املبيعات اليومية والشهرية 

 .مبيعات املناطق 

 .تبويب بيانات املبيعات 

 االختبارات واالعمال التحريرية

 الشفويةاالختبارات واالعمال 

 .التدريب العملي

مراجع 

 املوضوع

1 
( اإلحصاء الوصفي، مكتبة الفالح. 2016منصور القاضي ) &محد عودة بن عبداحلميد أ

 .44-16ص

2 
( مقدمة يف اإلحصاء، دار املسرية. 2016عدنان حممد عوض ) &حممد صبحي أبو صاحل 

 .18-12ص

 :التوزيعات التكرارية متثلها بيانيًا  9

 .تقسيم البيانات إىل فئات و تكرارات 

 .عرض البيانات بيانيًا 

 االختبارات واالعمال التحريرية

 االختبارات واالعمال الشفوية

 .التدريب العملي

مراجع 

 املوضوع

1 
( اإلحصاء الوصفي، مكتبة الفالح. 2016منصور القاضي ) &امحد عودة بن عبداحلميد 

 .98-54ص

2 
( مقدمة يف اإلحصاء، دار املسرية. 2016عدنان حممد عوض ) &حممد صبحي أبو صاحل 

 .33-19ص

 مقاييس النزعة املركزية لألرقام: 9

 .إجياد الوسط والوسيط واملنوال 

 .متثيل مقاييس النزعة املركزية بيانيًا 

 االختبارات واالعمال التحريرية

 االختبارات واالعمال الشفوية

 .التدريب العملي

مراجع 

 املوضوع

1 
( اإلحصاء الوصفي، مكتبة الفالح. 2016منصور القاضي ) &محد عودة بن عبداحلميد 

 .140-113ص

2 
( مقدمة يف اإلحصاء، دار املسرية. 2016عدنان حممد عوض ) &حممد صبحي أبو صاحل 

 .56-48ص
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 مقاييس التشتت لألرقام: 6

 .التباين 

 .االحنراف املعياري 

 .معامل االختالف 

 واالعمال التحريريةاالختبارات 

 االختبارات واالعمال الشفوية

 .التدريب العملي

مراجع 

 املوضوع

1 
( اإلحصاء الوصفي، مكتبة الفالح. 2016منصور القاضي ) &محد عودة بن عبداحلميد 

 192.-169ص

2 
( مقدمة يف اإلحصاء، دار املسرية. 2016عدنان حممد عوض ) &حممد صبحي أبو صاحل 

 . 73-64ص

 :معامالت االرتباط 6

 .معامل االرتباط البسيط 

 .معامل ارتباط الرتب 

 االختبارات واالعمال التحريرية

 االختبارات واالعمال الشفوية

 .التدريب العملي

مراجع 

 املوضوع

1 
( اإلحصاء الوصفي، مكتبة الفالح. 2016منصور القاضي ) &امحد عودة بن عبداحلميد 

 . 215-204ص

2 
( مقدمة يف اإلحصاء، دار املسرية. 2016عدنان حممد عوض ) &أبو صاحل حممد صبحي 

 .292-288ص

 السالسل الزمنية:    6

 .طرق متهيد السالسل الزمنية 

 .استخدام السالسل الزمنية يف التنبؤ 

 االختبارات واالعمال التحريرية

 االختبارات واالعمال الشفوية

 .التدريب العملي

مراجع 

 املوضوع

1 
( اإلحصاء الوصفي، مكتبة الفالح. 2016منصور القاضي ) &عودة بن عبداحلميد امحد 

 . 263-250ص

2 
( مقدمة يف اإلحصاء، دار املسرية. 2016عدنان حممد عوض ) &حممد صبحي أبو صاحل 

 . 423-410ص

 :األرقام القياسية 3

 .األرقام القياسية للكميات 

 .األرقام القياسية لألسعار 

  القياسية للكميات واألسعار.األرقام 

 االختبارات واالعمال التحريرية

 االختبارات واالعمال الشفوية

 .التدريب العملي

مراجع 

 املوضوع
1 

( اإلحصاء الوصفي، مكتبة الفالح. 2016منصور القاضي ) &امحد عودة بن عبداحلميد 

 .302ص-288ص
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 97من  18

 املراجع
   ( اإلحصاء الوصفي، مكتبة الفالح.2016القاضي )منصور  &امحد عودة بن عبداحلميد 

   ( مقدمة يف اإلحصاء، دار املسرية.2016عدنان حممد عوض ) &حممد صبحي أبو صاحل 
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 97من  19

دارا 101   لرمزا إدارة األعمال مبادئ سم املقررا  

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

    4 الساعات املعتمدة

اتصال ساعات  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

    4 حماضرة

    0 عملي

    0 مترين

 صف املقرر:و

تزويد املتدرب  فيه ُيعد هذا املقرر مدخاًل معرفيًا هامًا واساسيًا يبين عليه فهم املقررات اإلدارية املختلفة، حيث يتم

 ،إلدارة، ووظمائف اإلدارة )التخطيطل املختلغة نظرياتالبأساسيات إدارة األعمال اليت تشمل املفاهيم املختلفة و

ووظائف املنظمة )إدارة اإلنتاج، إدارة التسويق والعالقات العامة ،اإلدارة املالية، إدارة ، التنظيم،التوجيه ،الرقابة(

 املوارد البشرية(.

 هلدف العام من املقرر:ا

 إدارة األعمال. يف يهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية      

 :يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أنبنهاية هذا املقرر    ألهداف التفصيلية للمقرر:ا

 مبادئ إدارة األعمال. حتديد  -1

 مدارس الفكر اإلداري. يصف  -2

 وظائف اإلدارة.يعدد   -3

 وظائف املنظمة. يصف  -4

 ؟اختاذ القرار يصف كيفية   -5

 ماهية إدارة األعمال. حتديد  -6

 ف نظريات اإلدارة .يعريوضح ت  -7

 ف وظائف اإلدارة.يعرحتديد ت  -8

 حتليل وظائف املنظمة.  -9

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o .0 16 اإلدارة وماهيتها 

o .0 32 وظائف اإلدارة 

o .0 8 وظائف املنظمة 

o .0 8 اختاذ القرار 
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 97من  20

 اجملموع
64 0 

64 
 

 واشرتاطات السالمة :إجراءات 

 إتباع تعليمات سالمة املكان.   -1

 .اإللتزام بتعليمات السالمة كما ورد يف دليل السالمة  -2

 نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب.احملافظة على   -3

 احملافظة على سالمة األجهزة املستخدمة يف التدريب وعدم العبث بها.  -4

 بعداالنتهاء من التمرين.ترتيب املكان   -5

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

16 

 

 

 

 اإلدارة وماهيتها: 

 اإلدارة وماهيتها. 

 مدارس الفكر اإلداري.  

 واجبات ومتارين عملية

 أسئلة حتريرية

 .مناقشة، حاالت

مراجع 

 املوضوع

1-  
اإلدارة (. م2014. )طاهر حمسن منصور، الغاليبو صاحل مهدي حمسن، العامري

 .73ص-23للنشر، ص  وائلعمان، دار  واألعمال،

2-  
مباديء إدارة األعمال،عمان، دار املناهج للنشر (. م2013. )فيصل حممود، الشواورة

 .80ص-19 صوالتوزيع، 

3-  
مباديء إدارة األعمال: مبنظور منهجي (. م2015. )خالد أمحد فرحان، املشهداني

 .51ص -17متقدم،عمان، دار األيام للنشر والتوزيع، ص

4-  
إدارة األعمال: وفق منظور معاصر،عمان، دار (. م2011. )أنس عبد الباسط، عباس

 .85ص-189 صاملسرية للنشر والتوزيع والطباعة، 

32 

 

 وظائف اإلدارة:  

 التخطيط. 

 التنظيم. 

 التوجيه. 

 الرقابة.  

 

 واجبات ومتارين عملية

 حتريريةأسئلة 

 .مناقشة، حاالت

مراجع 

 املوضوع

1-  
. مبادئ إدارة األعمال، الرياض، (2013)الشميمري، أمحد بن عبدالرمحن وآخرون. 

   .51ص -17مكتبة العبيكان، ص

2-  
. مبادئ اإلدارة: مع الرتكيز على إدارة األعمال، عمان، (2016)الشماع، خليل حممد. 

 .285ص-73 صدار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، 



 القسم

 التقنية اإلدارية
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  ناهجللماإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة املستودعات

 
 

 97من  21

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

1-  
إدارة األعمال: وفق منظور معاصر،عمان، دار املسرية (. 2011. )أنس عبد الباسط، عباس

 .207ص-103 صللنشر والتوزيع والطباعة، 

2-  
اإلدارة: اصالة املبادىء ووظائف املنشأة مع حداثة (. 2015. )املغربي،كامل حممد

 .303ص-103 ص.،عمان، دار الفكر،21وحتديات القرن 

8 

 

 

 

 وظائف املنظمة:  

 وظيفة اإلنتاج. 

 وظيفة التسويق. 

 وظيفة اإلدارة املالية. 

 وظيفة املوارد البشرية. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

اإلدارة: اصالة املبادىء ووظائف املنشأة مع حداثة (. 2015. )املغربي،كامل حممد  -1

 .442ص-315 ص.،عمان، دار الفكر،21وحتديات القرن 

. مبادئ إدارة األعمال، الرياض، (2013)الشميمري، أمحد بن عبدالرمحن وآخرون.   -2

   .500ص -377مكتبة العبيكان، ص

اإلدارة (. 2014. )طاهر حمسن منصور، الغاليبو صاحل مهدي حمسن، العامري  -3

 .689ص-555للنشر، ص  وائلعمان، دار  واألعمال،

8 

 

 

 

 اختاذ القرار:  

  عملية اختاذ القرارات.مفهوم وأهمية 

 .مراحل عملية اختاذ القرارات 

 عوائق اختاذ القرارات 

  عند اختاذ القرارات.اهم العوامل اليت جيب مراعاتها   

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 للنشر والتوزيع املسرية،عمان، دار : وفق منظور معاصرإدارة األعمال(. 2011. )أنس عبد الباسط، عباس  -1

 .118ص-114 ص، والطباعة

-97 صمباديء إدارة األعمال،عمان، دار املناهج للنشر والتوزيع، (. 2013). فيصل حممود، الشواورة  -2

 .108ص

عمان،  اإلدارة واألعمال،(. 1420. )طاهر حمسن منصور، الغاليبو صاحل مهدي حمسن، العامري  -3

.350ص-295للنشر، ص  وائلدار   
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 97من  22

 

 

 

 املراجع

  ،للنشر المسيرة دار عمان، األعمال، إدارة على التركيز مع: اإلدارة مبادئ(. 2016. )محمد خليل الشماع 
  .والطباعة والتوزيع

  ،العبيكان مكتبة الرياض، األعمال، إدارة مبادئ(. 2013. )وآخرون عبدالرحمن بن أحمد الشميمري  . 

  ،والتوزيع للنشر المناهج دار األعمال، عمان، إدارة مبادئ(. 2013. )محمود فيصل الشواورة. 

  ،دار عمان، واألعمال، اإلدارة(. 2014. )منصور محسن طاهر والغالبي، محسن مهدي صالح العامري 
 .للنشر وائل

  ،األيام دار متقدم، عمان، منهجي بمنظور: األعمال إدارة مبادئ(. 2015. )فرحان أحمد خالد المشهداني 
 .والتوزيع للنشر

  القرن وتحديات حداثة مع المنشأة ووظائف المبادئ اصالة: اإلدارة(. 2015. )محمد المغربي، كامل 
 .الفكر دار ،عمان،.21

  ،للنشر المسيرة دار معاص، عمان، منظور وفق: األعمال إدارة(. 2011. )الباسط عبد أنس عباس 
 .والطباعة والتوزيع
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 97من  23

 سبحم 101 لرمزا اسبةاحمل مبادئ  سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

    3 الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

    2 حماضرة

    2 عملي

    1 مترين

 صف املقرر:و

املقرر ميثل اجلزء األول من جمموعة املقررات اليت تبني طبيعة احملاسبة وأهميتها وأهدافها وفروعها ودورها هذا 

يف اجملتمع واملفاهيم واألسس اليت تقوم عليها، ويركز على مهارات مسك الدفاتر احملاسبية وتطبيق كامل الدورة 

والرتحيل لدفرت األستاذ وعمل ميزان املراجعة وإعداد القوائم املالية احملاسبية، ابتدًا من إعداد القيود احملاسبية اليومية 

 و اجراء التسويات احملاسبية الالزمة والعمليات املتعلقة بالبضاعة، وفقًا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها.   

 هلدف العام من املقرر: ا

والرتحيل إىل دفرت األستاذ  إلعداد القيود احملاسبيةف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية يهد

املتعارف  فقًا للمبادئ احملاسبيةالتسويات اجلردية والعمليات املتعلقة بالبضاعة والقوائم املالية ووإعداد ميزان املراجعة و

 .عليها

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 أن: بنهاية هذا املقرر يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على 

 يفحص كافة مرفقات املعامالت املالية للتأكد من اكتماهلا ونظاميتها.  -1

 .يعد القيود احملاسبية بشكل صحيح  -2

 يعد قيود التسويات اجلردية اليت تتم يف نهاية الفرتة احملاسبية.  -3

 يساعد يف إعداد القوائم املالية )الدخل واملركز املالي(.  -4

 .عملية الشراءيشارك ويلم بعمليات وخطوات   -5

 يف املنشأة التجارية.وقائمة املركز املالي يساعد يف إعداد قائمة الدخل   -6

 يقوم بالعمليات احلسابية والرياضية األساسية.  -7
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 97من  24

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o .4 8 املفاهيم واملبادئ احملاسبية 

o .10 14 النظام احملاسيب 

o .3 5 القوائم املالية 

o .5 7 التسويات اجلردية 

o .10 14 احملاسبة عن عمليات البضاعة 

 اجملموع
48 32 

80 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 .اتباع تعليمات سالمة املكان  -1

 نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب.احملافظة على   -2

 املستخدمة يف التدريب وعدم العبث بها.احملافظة على سالمة االجهزة   -3

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :املفاهيم واملبادئ احملاسبية 12

  .تعريف احملاسبة 

  خصائص املعلومات احملاسبية. 

  األطراف املستفيدة من املعلومات احملاسبية. 

 .الفرضيات واملبادئ احملاسبية 

 .االصطالحات األساسية يف احملاسبة 

 أهداف ووظائف وفروع احملاسبة املالية. 

 

 واجبات ومتارين عملية

 أسئلة حتريرية

مناقشة، حاالت، استخدام 

 .النماذج

مراجع 

 املوضوع

1-  
. مبادئ احملاسبة والتقارير املالية(. 1431أبا اخليل، ناصر أمحد. ) & ، وليد حممدالشباني

 .24-16 الطبعة األوىل. ص

 .23- 3لثة. ص الطبعة الثا، أسس احملاسبة املالية (.1422. )علي  لواب الوابل،  -2

 .24-  1ص (. احملاسبة مبادئها وأسسها.  الطبعة األوىل.1407، عبداهلل حممد. )الفيصل  -3

4-  
احملاسبية (. مبادئ احملاسبة املالية الدورة 2015البلداوي، نزار فليح. ) &حنان،رضوان حلوه 

 .45-23منشآت جتارية. ص  -منشآت خدمية

5-  
Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., KIESO, D., & Elias, R. Z. (2014). 
Accounting principles. Issues in Accounting Education, eleventh 24dition 
PP: 2-10. 
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 97من  25

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :النظام احملاسيب 24

 .مفهوم معادلة امليزانية 

  املزدوج.قاعدة القيد 

 .مقومات الدورة احملاسبية 

 .دفرت اليومية 

 .دفرت األستاذ 

 .ميزان املراجعة 

 واجبات ومتارين عملية

 أسئلة حتريرية

مناقشة، حاالت، استخدام 

 .النماذج

مراجع 

 املوضوع

1-  
. مبادئ احملاسبة والتقارير املالية(. 1431أبا اخليل، ناصر أمحد. )  & ، وليد حممدالشباني

 .90-25األوىل. صالطبعة 

 .87- 27لثة. صالطبعة الثا أسس احملاسبة املالية (.1422. )علي  لواب الوابل،  -2

 .75- 27ص (. احملاسبة مبادئها وأسسها.  الطبعة األوىل.1407، عبداهلل حممد. )الفيصل  -3

4-  
الدورة احملاسبية (. مبادئ احملاسبة املالية 2015البلداوي، نزار فليح. ) &حنان،رضوان حلوه 

 .105-73منشآت جتارية. ص -منشآت خدمية

5-  
Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., KIESO, D., & Elias, R. Z. (2014). 
Accounting principles. Issues in Accounting Education, eleventh 25dition 
PP:12-19. 

 القوائم املالية: 8

 . قائمة الدخل 

  املالي.قائمة املركز 

 ل احلسابات وتدويرهااقفإ. 

 واجبات ومتارين عملية

 أسئلة حتريرية

مناقشة، حاالت، استخدام 

 .زيارة ميدانية، النماذج

مراجع 

 املوضوع

(. مبادئ احملاسبة والتقارير 1431أبا اخليل، ناصر أمحد. )  &الشباني، وليد حممد   -1

.60-37املالية. الطبعة األوىل. ص  

.118- 97(. أسس احملاسبة املالية، الطبعة الثالثة. ص1422وابل علي . )الوابل،   -2  

 (. احملاسبة مبادئها وأسسها.  الطبعة األوىل.1407الفيصل، عبداهلل حممد. )  -3

 .106- 87ص 

(. مبادئ احملاسبة املالية الدورة 2015البلداوي، نزار فليح. ) &حنان،رضوان حلوه   -4

 .251-246منشآت جتارية. ص -احملاسبية منشآت خدمية

5-  Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., KIESO, D., & Elias, R. Z. (2014). 
Accounting principles. Issues in Accounting Education, eleventh 25dition 
PP:20-23. 
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 97من  26

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :التسويات اجلردية 12

 .قيود التسوية 

 .)املصروفات )املقدمة،املستحقة 

 (اإليراد.)املقدم،املستحق 

 .ميزان املراجعة بعد األقفال 

 واجبات ومتارين عملية

 أسئلة حتريرية

مناقشة، حاالت، استخدام 

 .زيارة ميدانية، النماذج

مراجع 

 املوضوع

(. مبادئ احملاسبة والتقارير 1431أبا اخليل، ناصر أمحد. )  &الشباني، وليد حممد   -1

.148-114املالية. الطبعة األوىل. ص  

.149- 123(. أسس احملاسبة املالية، الطبعة الثالثة. ص1422الوابل، وابل علي . )  -2  

 (. احملاسبة مبادئها وأسسها.  الطبعة األوىل. 1407الفيصل، عبداهلل حممد. )  -3

.166- 11ص  

(. مبادئ احملاسبة املالية الدورة 2015البلداوي، نزار فليح. ) &حنان، رضوان حلوه   -4

 .425-393منشآت جتارية. ص -منشآت خدمية احملاسبية

5-  Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., KIESO, D., & Elias, R. Z. (2014). 
Accounting principles. Issues in Accounting Education, eleventh 26dition 
PP:84-108. 

 احملاسبة عن عمليات البضاعة: 24

 حماسبة املشرتيات. 

  املبيعاتحماسبة. 

  قائمة الدخل يف املنشآت التجاريةإعداد. 

 واجبات ومتارين عملية

 أسئلة حتريرية

مناقشة، حاالت، استخدام 

 .زيارة ميدانية، النماذج

مراجع 

 املوضوع

مبادئ احملاسبة والتقارير (. 1431أبا اخليل، ناصر أمحد. ) & ، وليد حممدالشباني  -1

 .248-220.الطبعة األوىل. صاملالية

 .192-157لثة. صالطبعة الثا،أسس احملاسبة املالية (.1422.)علي  لواب الوابل،  -2

- 183ص (. احملاسبة مبادئها وأسسها.  الطبعة األوىل.1407، عبداهلل حممد. )الفيصل  -3

216. 

(. مبادئ احملاسبة املالية الدورة 2015البلداوي، نزار فليح. ) &حنان،رضوان حلوه   -4

 .292-251منشآت جتارية. ص -منشآت خدميةاحملاسبية 

5-  Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., KIESO, D., & Elias, R. Z. (2014). 
 eleventh ,Issues in Accounting Education Accounting principles.

.202-881PP: dition26 
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 97من  27

 

 

 

 

 املراجع

   (. مبادئ احملاسبة املالية الدورة احملاسبية 2015)البلداوي، نزار فليح.  &حنان،رضوان حلوه

 منشآت جتارية. -منشآت خدمية

  مبادئ احملاسبة والتقارير (. 1431أبا اخليل، ناصر أمحد. )  & ، وليد حممدالشباني

 .الطبعة األوىل.املالية

  (. احملاسبة مبادئها وأسسها.  الطبعة األوىل.1407، عبداهلل حممد. )الفيصل 

  ،لثة.الطبعة الثا، أسس احملاسبة املالية (.1422. )علي  لواب الوابل 

  Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., KIESO, D., & Elias, R. Z. (2014). Accounting 
Principles. Issues in Accounting Education, EleventhEdition. 
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 97من  28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ملقررات التخصصالوصف التفصيلي   
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 97من  29

 دعسم 131 لرمزا إدارة عمليات التخزين سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   3  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   2  حماضرة

   2  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

املبادئ األساسية للوظائف واألدوار التخزينية ، التخطيط لعملية التخزين اخلاصة يف األمور التشغيلية  يصف املقرر     

وتزويدهم يف مفاهيم اإلنتاجية والسيطرة على اجلودة يف العمليات التخزينية ، معرفة كيفية اإلدارة التخزينية والتخزين 

)تبادل البيانات االلكرتوني(،  EDIالتخزينية االلكرتونية مثل من خالل احلاسب اآللي وتزويدهم يف بعض التطبيقات 

تعرفهم بشبكات االتصال اإلدارية التخزينية وتزويدهم مبفهوم أمتتت التخزين، أنظمة متقدمة يف معاجلة املواد 

 وتزويدهم يف أنظمة التوزيع املثالية وطرح القضايا التخزينية يف البيئة احمللية والدولية.

 هلدف العام من املقرر: ا

 .التخزين ة يف إدارة عمليات املهارات األساسياملتدرب يهدف هذا املقرر إىل إكساب      

 ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 بنهاية هذا املقرر يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:       

 .شفويا بنهاية الفصل التدرييب اإلداريةاألسس اليت قامت عليها العمليات التخزينية  ُيعرف   .1

 .اما م املتدربني يف عشرين دقيقة االستجابة ملشكالت عمليات املخازنيشرح خطوات   .2

 .شفويا وكتابة بنهاية يف االسبوع الثاني من الفصل التدرييب إدارة العملية التخزينية ٌيعرف مفهوم  .3

 .شفويا بنهاية الفصل التدرييب الفرص والتحديات ونقاط القوة والضعف اليت تواجه العملية التخزينية حيدد  .4

 .كتابة خالل االسبوع الرابع من الفصل التدرييب أهم اخلطوات الضرورية لتصميم املستودع اآللي يوضح  .5

 .نهاية الفصل التدرييبعلى شكل حماضرة خمتصرة  ب العالقة بني أنظمة التخزين املختلفة  يشرح  .6

 .عمليا بنهاية الفصل التدرييب التقنيات االلكرتونية احلديثة على العمليات التخزينيةيطبق   .7
 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o .0 12 مقدمة يف إدارة العمليات التخزينية 

o 10 4 .تصميم املستودع اآللي 

o 8 4 .واملعدات املستعملة شراء االالت 

o 4 8 .تصميم نظام التوريد داخل املخزن و خارجه 

o 6      8  .جرد املخزون من املواد 

36 28 
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 إدارة املستودعات

 
 

 97من  30

 64 اجملموع

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 

 إتباع تعليمات سالمة املكان. .1

 احملافظة على سالمة األجهزة واملعدات. .2

 كتيبات املواصفات املرفقة بأجهزة احلفظ باملستودعات.التقيد بتعليمات السالمة الواردة يف  .3

 .ترتيب املكان بعد انتهاء من العمل .4

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

12 

 

 .يف إدارة العمليات التخزينيةمقدمة: 

 ماهية إدارة العمليات التخزينية.  

 تعريف إدارة العمليات التخزينية. 

 فوائد العمليات التخزينية اإلدارية. 

 األسس اليت قامت عليها العمليات التخزينية اإلدارية. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1-  

 15صمن     األسلوب العلمي يف التخزين ، الغرفة التجارية الصناعية جبدة مركز البحوث 

 .21ص  –

 

 

 

14 

 تصميم املستودع اآللي:

 خطوات تصميم املستودع اآللي. 

 املشاكل والصعاب اليت تواجه تصميم املستودع اآللي. 

 العوائد من تصميم املستودع اآللي. 

 مثال تطبيقي على تصميم املستودع اآللي. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .العملياألداء 

مراجع 

 املوضوع
 برنامج مساك  

 

 

 

12 

 :شراء االالت واملعدات املستعملة

 أسباب اقتناء االالت املستعملة. 

 مشكالت اللجوء لشراء االالت املستعملة. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
4-  

 –إدارة املواد )الشراء والتخزين( تأليف سليمان خاد عبيدات ،مصطفى شاويش ،عمان 

(. 75ص  -75م ، )ص 2008األردن   

 

 

 تصميم نظام التوريد داخل املخزن و خارجه:

 فوائد التوريد احلديث. 

 تعريف نظام التوريد قدميا وحديثا. 

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي
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 إدارة املستودعات

 
 

 97من  31

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 

12 

 أهمية نظام التوريد احلديث. 

مراجع 

 املوضوع
4-  

 –إدارة املواد )الشراء والتخزين( تأليف سليمان خاد عبيدات ،مصطفى شاويش ،عمان 

(.230ص  -211م ، )ص2008األردن   

 

 

14 

 

 جرد املخزون من املواد :

 .مفهوم اجلرد 

  .اهداف الرقابة على املخزون بواسطة اجلرد 

 .إجراءات اجلرد 

 .مستوى إعادة الطلب 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 – 171)ص  م ، 2015تور حممد سلطان محو إدارة الشراء والتخزين تأليف الدك  -1

(. 178ص  

 

 املراجع

  .األسلوب العلمي يف التخزين ، الغرفة التجارية الصناعية جبدة مركز البحوث  

   م 2015إدارة الشراء والتخزين تأليف الدكتور حممد سلطان محو.   

   إدارة املواد )الشراء والتخزين( تأليف سليمان خاد عبيدات ،مصطفى شاويش ،عمان– 

 .2008األردن 
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 إدارة املستودعات

 
 

 97من  32

 دعسم 141 لرمزا الوقتتنظيم  سم املقررا

 دارا 101 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   2  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   2  حماضرة

   0  عملي

     مترين

 صف املقرر:و

الالزمة إلدارة الوقت. حيث يتناول هذا املقرر مفهوم يف هذا املقرر يتم تدريب املتدرب على اإلملام باملعارف واملهارات      

الوقت و ختطيطه وتوزيعه وتنظيمه والتعرف على أبرز مضيعاته، ودور الضغوط اليت يواجها الفرد يف التأثري على الوقت، 

بنهاية هذا املقرر يكون املتدرب  ودور التكنولوجيا يف إدارة الوقت. ويتم التدريب بواقع  حماضرتني  نظرية كل أسبوع.

 قادرًا وبكفاءة على أن:

 هلدف العام من املقرر: ا

 يهدف هذا املقرر إلي إكساب املتدرب معارف ومهارات إدارة الوقت.     

 ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 بنهاية هذا املقرر يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن: 

 يف حياته اليومية شفويا بنهاية الفصل التدرييب. عرف الوقت وأهميتهُي .1 

 .مبنهجية علمية واضحة من خالل عمل خطة تنفيذية بنهاية الفصل التدرييب  الوقت خيطط  .2 

 .كتابة بنهاية الفصل التدرييب الوقت حسب أولويات العمل املتدرب يوزع وينظم .3 

 بنهاية الفصل التدرييب.يصف العمل الشخصي وحتسينه بشكل شفوي امام املتدربني  .4 

 يدون  ضغوط احلياة وخيفف من وطأتها من خالل كتابة تلك الضغوط على السبورة  بنهاية الفصل التدرييب. .5 

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 0 8 .الوقت واهميته: مفاهيم أساسية 

o 0 6 .ملاذا ادارة الوقت 

o  0 6 .واداوت ادارة الوقتقواعد واساليب 

o 0 6 .األساليب العلمية الدارة الوقت بفعالية 

o 0 6 .مفاهيم معاصرة يف تنظيم الوقت 

 اجملموع
32 0 

32 
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 إدارة املستودعات

 
 

 97من  33

 

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 إتباع تعليمات سالمة املكان. . 1

 احملافظة على نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب. .    2

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 الوقت وأهميته:  8

 مفهوم وأهمية الوقت. 

 أنواع الوقت. 

 خصائص الوقت. 

 فوائد تنظيم الوقت. 

  حتديد االهداف واالولويات واملسؤوليات واالطار الزمين

 للخطة لتنفيذها والرقابة عليها وتقييمها.

 واألعمال الشفهية.االختبارات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1-  

 19هم من صفحة 1430ابراهيم الفقي، ادارة الوقت، مكتبة ابداع لالعالم والنشر 

 .35اىل صفحة 

 ملاذا ادارة الوقت: 6

 مفهوم الوقت الفعال 

 انواع الوقت 

 مضيعات الوقت 

  مضيعات الوقتأساليب التغلب على 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1-  

فن ادارة الوقت ) كيف تدير حياتك وتستثمر وقتك(، مكتبة جزيرة الورد ،  دايلكارنيغي

 104  أىل صفحة 3من صفحة –م2010الطبعة االولي  

 ادارة الوقت: قواعد وأساليب واداوت 6

 .عشرة قوانني الدارة ناجحة لوقتك 

 .نصائح مفيدة يف ادارة الوقت 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

فن ادارة الوقت ) كيف تدير حياتك وتستثمر وقتك(، مكتبة جزيرة ،  دايلكارنيغي  -1

104أىل صفحة   3من صفحة –م2010االولي  الورد الطبعة   

 األساليب العلمية الدارة الوقت بفعالية: 6

 ختطيط الوقت 

 التفويض الفعال لكسب الوقت 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  ناهجللماإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة املستودعات

 
 

 97من  34

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 اإلتصال الفعال لتفويض الوقت 

مراجع 

 املوضوع

ادارة الوقت ) كيف تدير حياتك وتستثمر وقتك(، مكتبة جزيرة فن ،  دايلكارنيغي  -1

.104أىل صفحة   3من صفحة –م2010الورد الطبعة االولي    

 مفاهيم معاصرة يف تنظيم الوقت: 6

 تنظيم الوقت واالستفادة من التكنولوجيا احلديثة. 

 اسرتاتيجيات ادارة الوقت. 

 الوقت مورد رئيسي. 

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

عبدالرمحن بن حسن البييت، السكرتارية بذكاء،مكتيه امللك فهد الوطنية،   -1

.47أىل صفحة  42من صحفة  م2014  

 

 املراجع

   اإللكرتوني. اإلدارة العامة للمناهجالكتاب املقرر على موقع 

.http://cdd.tvtc.gov.sa  

  القواعد و املهارات املفهوم و: م2015،دار املنهل  مدحت حممد أبو النصر،املؤلف إدارة الوقت 

  مقال للسيدة سامية مهداوي الناشر  إدارة الوقت : بني املفهوم و األهمية ،Jil Scientific  .

Research Center 2015 م يف جملةInsānīyah -Ulūm al-Majallat Jīl al 

 .2015 Issue 8 Ijtimāīyah-al-wa 

  حسني ، علياء حممد ،املؤلف  القائد الصغري و مهارات ختطيط الوقت و إدارة الذات

r Training & Arab Group fo، الناشر  احلجازي ، خالد حممد  فكري

.2015Publishing 

   فن إدارة الوقت –ليك ماكينزي، مصيدة الوقت. 
  

http://cdd.tvtc.gov.sa/
https://www.google.ps/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%AA+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
https://www.google.ps/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%AA+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://platform.almanhal.com/Article/Preview.aspx?ID=44871&search=%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA
http://platform.almanhal.com/Search/Result.aspx
http://platform.almanhal.com/Search/Result.aspx
http://platform.almanhal.com/Search/Result.aspx
http://platform.almanhal.com/Search/Result.aspx
http://platform.almanhal.com/Book/Preview.aspx?ID=62725&search=%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA
http://platform.almanhal.com/Search/Result.aspx
http://platform.almanhal.com/Search/Result.aspx
http://platform.almanhal.com/Search/Result.aspx
http://platform.almanhal.com/Search/Result.aspx
http://platform.almanhal.com/Search/Result.aspx
http://platform.almanhal.com/Search/Result.aspx
http://platform.almanhal.com/Search/Result.aspx
http://platform.almanhal.com/Search/Result.aspx
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 97من  35

 دعسم  151 لرمزا اإلدارة االلكرتونية سم املقررا

 دارا 101 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   3  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   2  حماضرة

   2  عملي

   2  مترين

 صف املقرر:و

دراسة اإلدارة اإللكرتونية مبفهوم نظري وتطبيقي من خالل تدريب املتدرب على فهم أساسيات اإلدارة اإللكرتونية       

التطرق إىل أهمية اقتصاديات املعرفة ودور اإلدارة  والنظريات اليت قامت عليها وكذلك املمارسات التطبيقية هلا.مع

 .االلكرتونية بذلك

 هلدف العام من املقرر: ا

 .التقليدية باإلدارة وعالقتها اإللكرتونية اإلدارةكساب املتدرب املهارات األساسية يف إيهدف هذا املقرر إىل      

 قادرًا زبكفاءة على أن:هذا املقرر يكون املتدرب  بنهايةألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

  .عمليا بنهاية الفصل التدرييب اإلدارة التقليدية وااللكرتونية يربط بني  .1

 .خالل الفصل التدرييبكتابتا .اإلدارة االلكرتونية ُيعرف .2

  .بنهاية الفصل التدرييبكتابتا  العوائد من اإلدارة االلكرتونيةيعدد  .3

4. 
نظريا والبنية التحتية لإلدارة االكرتونية يف اململكة العربية  البنية التحتية لإلدارة االلكرتونية يربط بني 

  .السعودية بنهاية الفصل التدرييب

  .واإلدارة االلكرتونية عمليا يف نهاية الفصل التدرييب القتصاد املعريفيربط بني ا .5

6. 
بدقة عالية خالل الفصل  Out lockباستخدام برامج الكرتوني  كا  تطبيقات اإلدارة االلكرتونية جيرب أحد

 .التدرييب

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 4 8 .خلفية إلدارة االلكرتونية باملقارنة مع اإلدارة التقليدية 

o 2 10 .ماهية اإلدارة االلكرتونية 

o 2 8 .دارة اإللكرتونية البنية التحتية لال 

o 2 8 .العوائد االقتصادية  لإلدارة االلكرتونية 

o . 4 6 التطبيقات املختلفة لإلدارة االلكرتونية يف القطاعات احلكومية واخلاصة 



 القسم

 التقنية اإلدارية
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين
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 97من  36

o .4 6 آثار اإلدارة االلكرتونية على األعمال اإلدارية اليومية 

 اجملموع
46 18 

64 
 

 

 واشرتاطات السالمة :إجراءات 

 إتباع تعليمات سالمة املكان. .  1

 احملافظة على نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب. .2
 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :ماهية اإلدارة اإللكرتونية 12

 تعريف اإلدارة اإللكرتونية      . 

  أهمية اإلدارة اإللكرتونية. 

 أهداف اإلدارة اإللكرتونية.  

 مبادئ اإلدارة اإللكرتونية. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 (.57-31ص)اإلدارة االلكرتونية ، عالء عبدالرزاق الساملي   -1

 (. 46-17ص )وآفاق تطبيقاتها العربية ،سعد غالب ياسني  اإلدارة االكرتونية  -2

 (. 172-163ص )احلكومة االلكرتونية ، بني الواقع والطموح ،  -3

 :خلفية إلدارة االلكرتونية باملقارنة مع اإلدارة التقليدية 12

 البنية التحتية يف النظريات اليت قامت عليها اإلدارة االلكرتونية. 

  باإلدارة االلكرتونيةعالقة املعلومات. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  
-131ص)،76-47اإلدارة االكرتونية وآفاق تطبيقاتها العربية ،سعد غالب ياسني ص 

 (. 148ص

 (. 27-5ص )اإلدارة اإللكرتونية ،إيان دودج ترمجة عبداحلكم اخلزامي ،   -2

 (. 215م 123 ص ،29ص)-11،صاإلدارة االلكرتونية ، عالء عبدالرزاق الساملي  -3

  :واحلكومة االلكرتونية اإلدارة اإللكرتونية  10

 .وظائف اإلدارة االلكرتونية 

 التحديات اليت تواجه اإلدارة االلكرتونية.  

 حمددات تطبيق اإلدارة االلكرتونية.  

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1-  

، 42-17اإلدارة االلكرتونية وآفاق تطبيقاتها العربية ،سعيد غالب ياسني ، ص

270-185ص  
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 97من  37

 

 

  :اقتصاديات املعرفة 10

 املعرفة واالقتصاد. 

 اقتصاد املعرفة.  

 عنصر القيمة لثالثية املوارد اجلديدة.  

 املال املعريف رأس.  

  كز على املعرفةاملعتمدة يف تقييم االقتصاد املراملؤشرات.  

 عمليات إنتاج املعرفة وتسليعها.  

  دوام املعرفة ومسافة تآكل احملتوى. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1-  

مقومات االقتصاد الرقمي ومدخل إىل اقتصاديات االنرتنيت، حسن مظفر الرزو 

361-317،ص 152ص-83ص  

 :ة يف القطاعات احلكومية واخلاصةالتطبيقات املختلفة لإلدارة االلكرتوني 10

  استخدام برنامجOut lock  يف اجناز املعامالت. 

  املؤسسة العامة لتدريب التقين التطبيق على برنامج    

 عامالت االلكرتونية.تلل

  التسجيل يف الطلبات االلكرتونية ألي منظمة خاصة أو عامة

 .وتنفيذ أوامر شراء وتسديد الفواتري عن بعد

  االلكرتونية اإلدارة أمن.  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

  248-209التجارة االلكرتونية ، خضر مصباح الطيطي ، ص  -1

  319-281اإلدارة االلكرتونية ، عالء عبدالرزاق الساملي ، ص  -2

  .Out loukأي اصدار حديث لربنامج   -3

 :آثار اإلدارة االلكرتونية على األعمال اإلدارية اليومية 10

 استخدامات احلاسب يف األعمال اليومية. 

  املكاتب االفرتاضيةتعريف. 

  اإلدارة االلكرتونية ودعم النشاط اإلداري. 

 اإلدارة االلكرتونية احلكومية. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

 

مراجع 

 املوضوع

 النظام القانوني للحكومة االلكرتونية ، عبدالفتاح بيومي حجازي ،  ص96-63.  -1

-7احلكومة االلكرتونية بني النظرية والتطبيق ،عصام عبدالفتاح مطر ، ص  -2

. 111-64وص28  

.212ص-185اإلدارة االلكرتونية وآفاق تطبيقاتها العربية ،سعيد غالب ياسني ، ص  -3  
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 97من  38

 

 

 

 املراجع

  
القانونية ، مصر، دار الكتب النظام القانوني للحكومة االلكرتونية ، عبدالفتاح بيومي حجازي ، 

 م.2007

  ، م. 2008دار احلامد للنشر، عمان،التجارة االلكرتونية ، خضر مصباح الطيطي 

  م.2006، دار الفجر للنشر ، القاهرة ،اإلدارة اإللكرتونية ،إيان دودج ترمجة عبداحلكم اخلزامي 

  م2009عمان  –االردن  دار وائل للنشر والتوزيع ،للكاتب : عالء الساملي ،اإلدارة اإللكرتونية. 

  
الرياض مقومات االقتصاد الرقمي ومدخل إىل اقتصاديات االنرتنيت، حسن مظفر الرزو ،

 م.2006،معهد اإلدارة العامة ، 

  
الرياض، معهد اإلدارة اإلدارة االلكرتونية وآفاق تطبيقاتها العربية ،سعيد غالب ياسني ،

 م. 2005العامة ،

  ، م. 2008دار الفكر اجلامعي ، االسكندرية ،احلكومة االلكرتونية ، بني الواقع والطموح 

  
،دار اجلامعة اجلديدة احلكومة االلكرتونية بني النظرية والتطبيق ،عصام عبدالفتاح مطر

 م. 2008،األزاريطة ،
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 97من  39

 دعسم 121 لرمزا السكرتارية يف املستودعات سم املقررا

 أدار101 سابقتطلب م

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   3  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   2  حماضرة

   2  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

 ومدير املكتب ل السكرترياعملنهوض بأاملهارات الالزمة لاملعارف ويف هذا املقرر يتم تدريب املتدرب على اإلملام ب     

عداد هذه األعمال من قبيل إجتعله قادرًا على فهم طبيعة  اليتمن خالل جمموعة من املعارف النظرية واملهارات العملية 

وحترير املراسالت اإلدارية بالطريقة الصحيحة ومعاجلة أعمال الربيد الوارد والصادر وإعداد التقارير اإلدارية والنماذج 

 كل أسبوع. ست وحدات )ساعات( تدريبيةبواقع . وذلك تصاالت اهلاتفية الواردة والصادرةاإلدارية ومعاجلة اال

 هلدف العام من املقرر: ا

 يهدف هذا املقرر إلي إكساب املتدرب معارف ومهارات أعمال السكرتارية.     

 ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 بنهاية هذا الربنامج يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:                                                       

 وحيللها ويصنفها عمليا بنهاية الفصل التدرييب. املكاملات اهلاتفيةنواع أ يدون .1

 مصدرها بنهاية الفصل التدرييب. حسبنواع االتصاالت اهلاتفية عمليا أيعدد  .2

 .شفويا بنهاية الفصل التدرييب أدلة هاتفية ختدم جهة عمله سميي .3

 كتابة خالل فرتة التدريب دراسته للمقرر التدرييب االتصاالت )للمسئولني( نواع ومصادرأ كتبي .4

 .كتابة  بنهاية الفصل التدرييب املعامالت حسب جهة االختصاصنواع أ يدون .5

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 6 .مفهوم السكرتاريةواهميتها  

o 4 4 .االتصاالت اهلاتفية 

o 10 4 .أعمال الربيد 

o 6 6 .املراسالت اإلدارية 

o 6 6 .التقارير اإلدارية 

o 6 6 .النماذج اإلدارية 

32 32 



 القسم

 التقنية اإلدارية
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  ناهجللماإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة املستودعات

 
 

 97من  40

 64 اجملموع

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 إتباع تعليمات سالمة املكان. .1

 جيب التقيد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرفقة باجهزة االتصال اهلاتفي. .2

 احملافظة على نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب. .3

 

 

 والعملي(املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات
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 مفهوم السكرتارية واهميتها:

 فهوم السكرتاريةامل. 

 أهمية السكرتارية. 

 أنواع السكرتارية. 

 بعض اخلصائص واملهارات الواجب توافرها يف السكرتري. 

 أبرز وظائف اإلدارة وعالقتها بالسكرتارية. 

  التنظيميةموقع السكرتري على اخلريطة. 

 وظائف السكرتارية. 

 دور السكرتري يف تنظيم وإدارة مكتب الرئيس. 

 تدريبات الوحدة األوىل. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  
 اإللكرتوني. اإلدارة العامة للمناهجالكتاب املقرر على موقع 

http://cdd.tvtc.gov.sa 

2-  
عبد احلميد رضا عبد اللطيف، بشري إبراهيم زنداح، اإلدارة املكتبية وأعمال السكرتارية 

 .يف األجهزة احلكومية

3-  
، ترمجة: حممد عبداهلل مجعة عبيد اهلل، عبداحلميد رضا امينت ن.ماكفرالند

 ة.عبداللطيف، إجراءات السكرتارية: إدارة املكاتب واألنظمة اآللي
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 :االتصاالت اهلاتفية

 مفهوم وأهمية االتصال اهلاتفي. 

 االستخدام األمثل لالتصال اهلاتفي. 

 الشخصية اهلاتفية ومعاجلة االتصاالت الواردة والصادرة. 

 أجهزة االتصال اهلاتفي. 

  الثانيةتدريبات الوحدة. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 اإللكرتوني. اإلدارة العامة للمناهجالكتاب املقرر على موقع   -1

http://cdd.tvtc.gov.sa/
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 97من  41

 والعملي(املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع

http://cdd.tvtc.gov.sa 

2-  
عبد احلميد رضا عبد اللطيف، بشري إبراهيم زنداح، اإلدارة املكتبية وأعمال السكرتارية 

 .يف األجهزة احلكومية

3-  
امينت ن.ماكفرالند، ترمجة: حممد عبداهلل مجعة عبيد اهلل، عبداحلميد رضا 

 .اآللية عبداللطيف، إجراءات السكرتارية: إدارة املكاتب واألنظمة

 

 

 

 

 

14 

 :أعمال الربيد

 مفهوم الربيد. 

 أهمية أعمال الربيد. 

 فئات الربيد احمللي. 

 كيفية عمل الربيد اإللكرتوني؟ 

 الرمز الربيدي. 

 بعض اآلالت الربيدية. 

  القواعد الواجب مراعاتها يف تنظيم أعمال الربيد. 

 :إجراءات الربيد

 الربيد الوارد. 

 ر.الربيد الصاد.       

 متابعة الربيد. 

 تدريبات الوحدة الثالثة. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 م2014عبدالرمحن بن حسن البييت، السكرتارية بذكاء،مكتيه امللك فهد الوطنية،   -1

.43أىل صفحة  23من صحفة   

 

 

 

 

 

 

12 

 :املراسالت اإلدارية

 مفهوم املراسالت. 

 أهمية املراسالت الكتابية. 

 مهارات  ، مهارات القراءة) مهارات املراسممممممممممممممالت الكتابية

 .(الكتابة

 أنواع الكتابة اإلدارية. 

 )مفهوم الرسالة اإلدارية ) أو اخلطاب اإلداري.  

 أجزاء )مكونات ( الرسالة. 

 بعض أنواع الرسائل. 

 املذكرات اإلدارية. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

http://cdd.tvtc.gov.sa/


 القسم

 التقنية اإلدارية
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين
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 97من  42

 والعملي(املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 مفهوم املذكرة. 

 موضوع املذكرة. 

 الشكل العام للمذكرة. 

 تدريبات الوحدة اخلامسة. 

مراجع 

 املوضوع

 م2014عبدالرمحن بن حسن البييت، السكرتارية بذكاء،مكتيه امللك فهد الوطنية،   -1

.43أىل صفحة  23من صحفة   

 

 

 

 

12 

 :التقارير اإلدارية

 مفهوم التقرير. 

 أهمية التقرير. 

 ماذا نكتب التقارير ؟ 

 ما هي مسات التقارير اجليدة؟ 

 أنواع التقارير. 

 خطوات كتابة التقرير. 

 مكونات ) أجزاء ( التقرير. 

 عرض التقارير. 

 .عرض البيانات داخل التقرير نفسه -(1)

 .للمسئول أو احلاضرينتقديم التقرير )عرض( -(2)             

 إرشادات تقديم العروض. 

 أهمية تقديم عروض جيدة. 

 وسائل العرض املساعدة. 

 حمتويات العرض. 

 مالحظات حول إعداد الشرائح. 

 مهارات إلقاء العرض. 

 امسةتدريبات الوحدة اخل. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 م2014عبدالرمحن بن حسن البييت، السكرتارية بذكاء،مكتيه امللك فهد الوطنية،   -1

.106أىل صفحة  103من صحفة   
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 97من  43

 والعملي(املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 

 

 

12 

 :اإلدارية النماذج

 مفهوم النموذج. 

 أهمية النماذج. 

 أنواع النماذج. 

 تصميم النماذج. 

 واجبات مصممو النماذج. 

 دسةالوحدة السا تدريبات. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1-  

عبد احلميد رضا عبد اللطيف، بشري إبراهيم زنداح، اإلدارة املكتبية وأعمال السكرتارية 

.يف األجهزة احلكومية  

 

 املراجع

   اإللكرتوني. العامة للمناهجاإلدارة الكتاب املقرر على موقع 

http://cdd.tvtc.gov.sa 

   عبد احلميد رضا عبد اللطيف، بشري إبراهيم زنداح، اإلدارة املكتبية وأعمال السكرتارية

 .يف األجهزة احلكومية

   ،عبداحلميد رضا امينت ن.ماكفرالند، ترمجة: حممد عبداهلل مجعة عبيد اهلل

 .عبداللطيف، إجراءات السكرتارية: إدارة املكاتب واألنظمة اآللية

 
  

http://cdd.tvtc.gov.sa/
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 97من  44

 دعسم 181 لرمزا اإلجنليزية باللغة مستودعيه مصطلحات سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   4  الساعات املعتمدة

 تدريب تعاوني

ساعات 

اتصال 

)ساعة/أسب

 وع(

   4  حماضرة

   0  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

 املصطلحات وهذه، وشرح تلك املعاني العربية باللغة ومعانيها اإلجنليزية باللغة مصطلحات على املقرر حيتوي     

 باللغة الكلمات لبعض واختصارات كلمات منوبعض املصطلحات االدارية العامة  املستودعات بإدارة خاصة تكون

 .اإلجنليزية باللغة خمتصون مدربون ينفذها تطبيقية عملية حباالت املقرر تزويد يتم وأيضا، اإلجنليزية

 هلدف العام من املقرر: ا

 .اإلجنليزية باللغةة املستودعي املصطلحات مبعاني املتدربيهدف هذا املقرر إىل إكساب     

 ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:بنهاية هذا الربنامج يكون  

 ُيعّرف أهم املصطلحات املتداولة يف املستودعات  شفويا وكتابةخالل دراسته للمقرر التدرييب. .1 

 يذكر معنى كل مصطلح باللغة العربية شفويا بنهاية الفصل التدرييب. .2 

 خالل االسبوع االخري من التدريب.يشرح معاني املصطلحات باللغة اإلجنليزية على السبورة امام املتدربني  .3 

 يعدد تلك املصطلحات بالشركات واملؤسسات احلكومية شفويا خالل الزيارات  امليدانية . .4 

 
 كتابة امام املتدربني بنهاية الفصل اإلجنليزية باللغة بالتخصص اخلاصة الكلمات معاني كريذ .5

 .التدرييب

 .من خالل بعض املصطلحات االجنليزية شفويا بنهاية الفصل التدرييب اجلودة وإدارة اجلودة مفهوم عرفُي .6 

 
من خالل تداول تلك املصطلحات بشكل شفوي مع زمالئه  بنهاية  بالتخصص  اإلجنليزية اللغة حدثيت .7

 .الفصل التدرييب

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o تبدأ باحلروف  مصطلحات مستودعيةA,B,C. 10 0 

o  مصطلحات مستودعية تبدأ باحلروفD,E,F. 10 0 

o  مصطلحات مستودعية تبدأ باحلروفG,H,I. 8 0 
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 97من  45

o  مصطلحات مستودعية تبدأ باحلروفJ,K,L. 8 0 

o  مصطلحات مستودعية تبدأ باحلروف.M,N,O, 10 0 

o  مصطلحات مستودعية تبدأ باحلروفQ,R,ST. 8 0 

o  مستودعية تبدأ باحلروف مصطلحاتU,V,W,X,Y,Z. 10 0 

 اجملموع
64 0 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 إتباع تعليمات سالمة املكان. .1

 احملافظة على نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب. .2

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 االختبارات واألعمال الشفهية. :A,B,Cمصطلحات مستودعية تبدأ باحلروف 10

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1-  

 دار أسامة للنشر والتوزيع ،للكاتب : فهمي حممود شكري ،املعجم التجاري واالقتصادي

 .م2011عمان  –االردن 

 االختبارات واألعمال الشفهية. D,E,F.تبدأ باحلروف مصطلحات مستودعية 10

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1-  

 دار أسامة للنشر والتوزيع ،للكاتب : فهمي حممود شكري ،املعجم التجاري واالقتصادي

 .م2011عمان  –االردن 

 االختبارات واألعمال الشفهية. .G,H,Iمصطلحات مستودعية تبدأ باحلروف 8

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

املعجم التجاري واالقتصادي، للكاتب : فهمي حممود شكري، دار أسامة للنشر والتوزيع   -1

 االردن – عمان 2011م.

 

8 

 الشفهية.االختبارات واألعمال  .J,K,Lمصطلحات مستودعية تبدأ باحلروف

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

معجم االدارة، للكاتب : ابراهيم اخلالدي، دار أسامة للنشر والتوزيع االردن – عمان   -1

 2011م.
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 97من  46

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع

املعجم التجاري واالقتصادي، للكاتب : فهمي حممود شكري، دار أسامة للنشر والتوزيع   -2

 االردن – عمان 2011م.

 االختبارات واألعمال الشفهية. .M,N,O,Pمصطلحات مستودعية تبدأ باحلروف 10

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

املعجم التجاري واالقتصادي، للكاتب : فهمي حممود شكري، دار أسامة للنشر والتوزيع   -1

 االردن – عمان 2011م.

معجم االدارة، للكاتب : ابراهيم اخلالدي، دار أسامة للنشر والتوزيع االردن – عمان   -2

 2011م.

 االختبارات واألعمال الشفهية. Q,R,ST.مصطلحات مستودعية تبدأ باحلروف 8

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

املعجم التجاري واالقتصادي، للكاتب : فهمي حممود شكري، دار أسامة للنشر والتوزيع   -1

 االردن – عمان 2011م.

 االختبارات واألعمال الشفهية. .U,V,W,X,Y,Zمصطلحات مستودعية تبدأ باحلروف 10

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1-  

املعجم التجاري واالقتصادي، للكاتب : فهمي حممود شكري، دار أسامة للنشر والتوزيع 

 االردن – عمان 2011م

 

 

 

 

 

 

  م2012عمان  –االردن  دار وائل للنشر والتوزيع ،للكاتب : أمحد علي صاحل، إدارة األعمال الدولية 

  
 –االردن  دار أسامة للنشر والتوزيع ،للكاتب : فهمي حممود شكري ،املعجم التجاري واالقتصادي

 .م2011عمان 

  م2011عمان  –االردن  دار أسامة للنشر والتوزيع، للكاتب : ابراهيم اخلالدي ،معجم االدارة 

  
االردن  مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،للكاتب : توفيق خليل ابو اصبع ،مصطلحات التجارة الدولية

 م2007عمان  –
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 97من  47

 دعسم111 لرمزا املستودعاتاألمن والسالمة يف  سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   1  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   0  حماضرة

   2  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

العاملني و املواد و املباني ،مع عرض  دراسة إجراءات األمن و السالمة الواجب إتباعها يف املستودعات لتأمني سالمة     

 ، وسالمة العاملني القواعد األساسية لسالمة املواد املخزنةمع معرفة  ألجهزة ومعدات اإلطفاء وطرق استخدامها .

 . والتعرف على متطلبات التعامل مع البضائع اخلطرة او املواد املتفجرة او املواد اخلطرة والسيطرة على موقع احلادث

 هلدف العام من املقرر: ا

 السالمة املهنية يف املستودعات.و األمن يف املهارات األساسية املتدرب يهدف هذا املقرر إىل إكساب       

 ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 بنهاية هذا الربنامج يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن: 

1. 
واالعداد والتخطيط للمساهمة يف ادارة احلوادث وحاالت  املستودعمباني وجتهيزات يف سالمة شروط ال يكتب

 .عمليا بنهاية الفصل التدرييب الطوارئ

 .بنهاية الفصل التدرييب كتابتا وسالمة العاملني القواعد األساسية لسالمة املواد املخزنة عددي .2

 .عمليا بنهاية الفصل التدرييب االجراءات للتعرف على االخطار وتقييم خماطر السالمة والسيطرة عليها  حيدد .3

  بنهاية الفصل التدرييب شفويا سالمة مباني وجتهيزات املستودع و تطبيق اجراءات االسعافات االولية  يصف .4

5. 
سالمة املواد املخزنة والعاملني والتعرف على متطلبات التعامل مع البضائع اخلطرة او املواد املتفجرة او  ضبط ي

 .عمليا بنهاية الفصل التدرييب  املواد اخلطرة والسيطرة على موقع احلادث

 . كتابة بنهاية الفصل التدرييب أجهزة ومعدات اإلطفاء املناسبة يشرح .6
 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 0 8 .سالمة مباني وجتهيزات املستودع 

o 0 8 .سالمة املواد املخزنة 

o 0 8 .سالمة العاملني 

o 0 8 .أجهزة ومعدات اإلطفاء 

32 0 
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 97من  48

 32 اجملموع

 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 إتباع تعليمات سالمة املكان. .1

 احملافظة على نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب. .2

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 سالمة مباني وجتهيزات املستودع : 8

 فرها يف مباني وجتهيزات املستودع.القواعد األساسية الواجب تو 

 .تصميم املستودع 

  للمستودع.التنظيم الداخلي 

 .اإلضاءة املناسبة والتهوية املناسبة والنظافة 

 .وضع خطة عمل لتلبية املعايري املوضوعة 

 أوعية التخزين املناسبة ووسائل النقل واملناولة. 

 اعتبارات الصحة  .صياغة خطة الدارة خماطر العمل تشمل

 (.OHSوالسالمة املهنية)

 .أجهزة ومعدات اإلطفاء املناسبة والصيانة 

 

 

 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  
 اإللكرتوني. اإلدارة العامة للمناهجالكتاب املقرر على موقع 

http://cdd.tvtc.gov.sa 

 التجارية الصناعية جبدة مركز البحوث.األسلوب العلمي يف التخزين ،الغرفة   -2

 سالمة املواد املخزنة :  8

  : قواعد األساسية لسالمة املواد املخزنة 

  .وقاية املواد من التلف واحلريق 

 بشكل صحيح على البضائع اخلطرة او املواد  التعرف

املتفجرة او املواد اخلطرة مبا يف ذلك البطاقات الوصفية 

 للفئة وبيان الشحنة واملستندات االخرى. 

 . كيفية حدوث احلريق وتصنيفه والقضاء عليه 

  التعرف بدقة على متطلبات ختزين البضائع اخلطرة او

 طبيقها.املواد املتفجرة او املواد اخلطرة وت

 احلد من احلرائق. 

 وقاية املواد من السرقة. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

http://cdd.tvtc.gov.sa/
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 97من  49

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع

1-  
االردن  مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،للكاتب : بامسة فاضل عباس ،السالمة يف املخازن

 .م2008عمان  –

 يف التخزين ،الغرفة التجارية الصناعية جبدة مركز البحوث.األسلوب العلمي   -2

8   .سالمة العاملني:القواعد األساسية لسالمة العاملني 

  وقاية العاملني من أخطار حوادث العمل واالخطار املهنية 

 اللوحات التحذيرية احملددة.  

 االسباب،وتأثريات حاالت.  حتديد تفاصيل

املعنيني،ورفع التقارير على املوظفني  احلوادث/الطوارئ

 بهذا الشأن بدقة. 

 املالبس الواقية للعاملني.  

  .حقيبة اإلسعافات األولية وطرقاالسعافات االولية 

االختبارات واألعمال 

 الشفهية.

االختبارات واألعمال 

 التحريرية.

 .األداء العملي

 مراجع املوضوع
 اإللكرتوني. اإلدارة العامة للمناهجالكتاب املقرر على موقع 

http://cdd.tvtc.gov.sa 

 أجهزة ومعدات اإلطفاء : 8

 أنواع أجهزة ومعدات اإلطفاء

  أجهزة اإلطفاء اليدوية 

 .طفايات احلريف  وانواع طفايات احلريق 

  التأكد من عمل معدات مكافحة احلريق وفقا

 القانونية.ملواصفات الصانعني واملتطلبات 

  طرق استخدام طفاية احلريق وخراطيم املياه وسطل

 الرمل.

  ختزين املعدات بطريقة امنة وفقا لتعليمات الصانعني

 واالجراءات املؤسسية.

  أجهزة اإلنذار و اإلطفاء اآللية 

  .أجهزة الكشف  واجهزة االنذار 

  الرشاشات االتوماتيكية 

  احلريققواعد استخدام أجهزة اإلطفاء ومكافحة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

السالمة يف املخازن، للكاتب : بامسة فاضل عباس، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع االردن   -1

 – عمان 2008م.

 

 

 

 

http://cdd.tvtc.gov.sa/
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 97من  50
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 إدارة املستودعات

 
 

 97من  51

 

 

 املراجع

  
 اإللكرتوني. للمناهجاإلدارة العامة الكتاب املقرر على موقع 

http://cdd.tvtc.gov.sa 

  م2012عمان  –االردن  دار وائل للنشر والتوزيع ،للكاتب : نائل املومين ،إدارة الكوارث واألزمات. 

  م2008عمان  –االردن  مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،للكاتب : بامسة فاضل عباس ،السالمة يف املخازن. 

  .األسلوب العلمي يف التخزين ،الغرفة التجارية الصناعية جبدة مركز البحوث 
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  ناهجللماإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة املستودعات

 
 

 97من  52

 دعسم 271 لرمزا املستودعات يف الشاملة اجلودة سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  4   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  4   حماضرة

  0   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

من خالل معرفة  املستودعات جودة رفع يف لتساهم ةاملستودعي عمالاأل يف تطبيقها وطرق اجلودة مفاهيم دراسة     

ومتطلبات اجلودة يف عمليات الفحص واالستالم والصرف واإلرجاع وحفظ املخزون واملتابعة واجلرد للمستودعات مع 

 التطبيق على املستودعات الحد النماذج اخلاصة باجلودة .

 هلدف العام من املقرر: ا

 .املستودعية األعمال يف اجلودة تطبيق ومهارات وطرق مفاهيم املتدرب اكتسابيهدف هذا املقرر إىل      

 ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 بنهاية هذا الربنامج يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن: 

 .كتابة بنهاية الفصل التدرييب  اجلودة ومتطلبات معايري كتبي .1

 .عمليا بنهاية الفصل التدرييب والصرف واإلرجاع واالستالم الفحص عملية يف اجلودة قطبي .2

 .  يدويا بنهاية الفصل التدرييب املخزون حفظ عملية يف اجلودة قطبي .3

 .كتابة بنهاية الفصل التدرييب العمل ومتابعة تنفيذه وجودته عيوز .4

 . عمليا بنهاية الفصل التدرييب املخزون جرد يف اجلودة قطبي .5

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 0 12 .أساسية مفاهيم 

o 0 12 .نظم اجلودة 

o 0 10 .أوجه الشبه واالختالف بني نظم اجلودة 

o 0 10 .واإلرجاع عمليةالصرف يف اجلودة إدارة 

o 0 10 .املخزون عمليةجرد يف اجلودة 

o 0 10 .واملخزون املستودعات يف اإلدارة وظائف يف اجلودة 

 اجملموع
64 0 

64 
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 التخصص

 إدارة املستودعات

 
 

 97من  53

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 إتباع تعليمات سالمة املكان. .1

 احملافظة على نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب. .2

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 

 

 

12 

 :أساسية مفاهيم

 مقدمة. 

 اجلودة إدارة وتعريف اجلودة تعريف. 

 اجلودة إدارة أهمية. 

 اجلودة إدارة معايري. 

 اجلودة إدارة متطلبات. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

 .54ص-41صم ، 2012، بن سعد بن سعيد  تأليف خالدإدارة اجلودة الشاملة ،  مراجع املوضوع

 

 

 

12 

 :نظم اجلودة

 مقدمة. 

 نظم اجلودة. 

 حاالت تطبيق نظم اجلودة. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1-  

 .90ص-85صم ،2012، يف خالد بن سعد بن سعيد تأل ، إدارة اجلودة الشاملة

 واألعمال الشفهية.االختبارات  :   أوجه الشبه واالختالف بني نظم اجلودة 10

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

90ص-85م ، ص2012 ، تأليف خالد بن سعد بن سعيد ، إدارة اجلودة الشاملة  -1  

 علي السلمي، إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات التأهل لأليزو.   -2

مفاهيم وتطبيقات.حمفوظ أمحد جودة، إدارة اجلودة الشاملة:   -3  

 

 

10 

 :واإلرجاع عمليةالصرف يف إدارةاجلودة

 مقدمة . 

 الصرف مناذج جودة  . 

 الصرف إجراءات نوعية يف اجلودة . 

 الصرف نوع اختيار جودة . 

 اإلرجاع مناذج جودة . 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي
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 97من  54

 وفعاليتها اإلرجاع إجراءات جودة . 

مراجع 

 املوضوع

إدارة اجلودة الشاملة- مفاهيم وتطبيقات، للكاتب : حمفوظ امحد جودة، دار وائل للنشر   -1

 والتوزيع، االردن – عمان 2014م.

  .حمفوظ أمحد جودة، إدارة اجلودة الشاملة: مفاهيم وتطبيقات  -2

  .التأهل لأليزوعلي السلمي، إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات   -3

 

 

10 

 املخزون: جرد اجلودة يف عملية 

 مقدمة . 

 املناسب اجلرد ووقت مدة اختيار جودة . 

 اجلرد نوع اختيار جودة . 

 اجلرد ونتائج تقارير جودة . 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

ادارة اجلودة الشاملة -املفاهيم النظرية وابعادها التطبيقية يف جمال اخلدمات، للكاتب :   -1

 جميد الكرخي ، دار املناهج للنشر والتوزيع االردن عمان 2015م.

 علي السلمي، إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات التأهل لأليزو.   -2

 حمفوظ أمحد جودة، إدارة اجلودة الشاملة: مفاهيم وتطبيقات.  -3

 

 

10 

 :واملخزون املستودعات يف اإلدارة وظائف يف اجلودة

 مقدمة . 

 املستودعات يف والتنظيم والتوجيه والرقابة جودةالتخطيط 

 . واملخزون

  وضع خطة للموظفني ضمن نطاق املسؤولية اخلاصة لتحقيق

 أهداف املنظمة.

  رصد عمل املوظفني على أساس األهداف العامة واحملددة

 عليها.واملعايري املتفق 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

إدارة اجلودة الشاملة - مفاهيم وتطبيقات، للكاتب : حمفوظ امحد جودة، دار وائل للنشر   -1

 والتوزيع،االردن – عمان 2014م.

.مفاهيم وتطبيقاتحمفوظ أمحد جودة، إدارة اجلودة الشاملة:   -2  

.سعود.م ، جامعة امللك 2012 ، تأليف خالد بن سعد بن سعيد ، إدارة اجلودة الشاملة  -3  
 

 املراجع

 .م ، جامعة امللك سعود2012، تأليف خالد بن سعد بن سعيد  ، إدارة اجلودة الشاملة  .1

2.  
للكاتب :  ،اخلدمات املفاهيم النظرية وابعادها التطبيقية يف جمال -ادارة اجلودة الشاملة 

 .م2015االردن عمان  دار املناهج للنشر والتوزيع ، جميد الكرخي

 .حمفوظ أمحد جودة، إدارة اجلودة الشاملة: مفاهيم وتطبيقات  .3
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 97من  55

 دعسم261 لرمزا املتابعة و التقارير املستودعية سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  3   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  2   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

اإلجراءات النظامية اخلاصة بالعهد واجلرد واحلد من املخزون ) الراكد واملكدس والتالف ودراسة لقواعد يصف      

املتدرب يف هذا املقرر على الية اتالف املواد من خالل حاالت ، كما سيتم تدريب والفاقد ( وإعداد التقارير اخلاصة بها 

 .دراسية وتطبيقية يف امليدان وعمل زيارات جمدولة للجهات احمللية لالطالع عن كثب على الية العمل

 هلدف العام من املقرر: ا

 تنمية قدرات املتدرب على ممارسة أعمال الرقابة على املواد وإعداد التقارير املستودعية.يهدف إىل      

 ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 بنهاية هذا الربنامج يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن: 

 .عمليا على مستودعات الكلية بنهاية الفصل التدرييب الرقابة واملتابعة لألعمال املستودعيةيطبق مفهوم  .1

2. 
من خالل نظام خاص يف  احلاسب االلي بنهاية الفصل  باملخزون الراكد والتالف والفاقد والرجيع تحكمي

 .التدرييب

 .عمليا بنهاية الفصل التدرييب اإلجراءات اخلاصة بالعهد وعمليات اجلرد قيطب .3

 .من خالل الكتابة وتدوين املالحظات بنهاية الفصل التدرييب وركود وتكدس األصنافمن فقد وتلف  دحي .4

5. 
عمليا يف  جهاز احلاسب االلي  وازنات يف نطاق الدور الوظيفي وإعداد التقارير اخلاصة باملستودعاتحيلل امل

 .بنهاية الفصل التدرييب

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 5 6 .واهميتها مفهوم الرقابة املستودعية 

o 4 6 .العهد 

o 4 6 .التقادم 

o 4 6 .املخزون الراكد واملكدس 

o 3 4 .اجلرد 
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 97من  56

o 3 4 .التقارير املستودعية 

o 3 6 .تطوير الذات 

 اجملموع
38 26 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 إتباع تعليمات سالمة املكان. .1

 احملافظة على نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب. .2

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 مفهوم الرقابة املستودعية: 11

 .مفهوم الرقابة كوظيفة إدارية باملستودعات 

 .أنواع الرقابة املستودعية 

 .جماالت الرقابة يف املستودعات 

 .اجلهة املسئولة عن الرقابة املستودعية 

 .اخلطوات املتبعة يف عملية الرقابة 

 العوامل املؤثرة يف اختيار نظام الرقابة املناسب 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1-  

الشنواني ، جامعة أسيوط                     ص تأليف صالح  األصول العلمية للشراء والتخزين ،

 247ص -237

 العهد: 10

 مفهوم العهد 

  تقسيم العهد 

 أنواع العهد 

 إجراءات الواجب إتباعها عند فقد العهد 

 .التعليمات عند التعامل مع املعدات املستخدمة للمستودع 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1-  

دار وائل للنشر  ، للكاتب : عبد الستار حممد العلي ،اإلدارة احلديثة للمخازن واملشرتيات

 م2010،االردن عمان  والتوزيع

 التقادم: 10

 طبيعة التقادم. 

 ةحتديد املشكل. 

 منع التقادم. 

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  ناهجللماإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة املستودعات

 
 

 97من  57

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 التخلص من املخزون السلعي املتقادم. 

مراجع 

 املوضوع

-298ص جامعة أسيوط     تأليف صالح الشنواني ،  األصول العلمية للشراء والتخزين ،  -1

301ص  

 املخزون الراكد واملكدس :  10

 . مفهوم املخزون الراكد و املكدس 

  . حاالت األصناف الراكدة و املكدسة 

 وجود املخزون الراكد . أسباب 

 . أسباب وجود املخزون املكدس 

 ن .واملشكالت الناجتة عن ركود وتكدس املخز 

 . صعوبات التخلص من املخزون الراكد و املكدس 

 . كيفية احلد من املخزون الراكد و املكدس 

 . كيفية حصر املخزون الراكد واملكدس 

 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

تأليف صالح الشنواني ، جامعة أسيوط                      األصول العلمية للشراء والتخزين ،  -1

.301ص-298ص   

 : اجلرد 7

 .مفهوم اجلرد 

  طرق اجلرد. 

 متطلبات اجلرد. 

 إجراءات اجلرد. 

 قات اجلرديةأسباب الفرو. 

 مشكالت اجلرد. 

 صالحيات املواد. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  
.  182ص-171م ، ص2015 ، إدارة الشراء والتخزين ، تأليف حممد سلطان محو  

 االختبارات واألعمال الشفهية. التقارير املستودعية : 7
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  ناهجللماإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة املستودعات

 
 

 97من  58

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 مفهوم وأهميةالتقرير. 

 املبادي العامة إلعداد التقارير.  

 أنواع التقارير وخطوات إعدادها. 

 خصائص التقرير اجليد. 

 تقارير املستودعات وجلنة اجلرد. 

  إنشاء وتنفيذ خطة املوازنة التشغيلية بالصيغة اليت تليب املتطلبات

 املؤسسية.   

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

اإلدارة احلديثة للمخازن واملشرتيات، للكاتب : عبد الستار حممد العلي ، دار وائل للنشر   -1

 والتوزيع ،االردن عمان 2010م.

 تطوير الذات : 9

  املشاركة يف الدورات التدريبية 

  اإلطالع على الدوريات اخلاصة باملستودعات 

  االستفادة من خربات زمالئه 

 زيارة عدد من املستودعات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  
 ال يوجد.

 

 

 املراجع

  
 اإللكرتوني. اإلدارة العامة للمناهجالكتاب املقرر على موقع 

.http://cdd.tvtc.gov.sa 

  
دار وائل للنشر  ،للكاتب : عبد الستار حممد العلي ، للمخازن واملشرتياتاإلدارة احلديثة 

 .م2010عمان  –االردن  والتوزيع

  ، تأليف صالح الشنواني ، جامعة أسيوط األصول العلمية للشراء والتخزين.    

  م2015 ، إدارة الشراء والتخزين ، تأليف حممد سلطان محو. 

 

 

 

 

 

 
  

http://cdd.tvtc.gov.sa/
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  ناهجللماإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة املستودعات

 
 

 97من  59

 دعسم232 لرمزا املخزون إجراءات سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  3   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  2   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

تناول قدرة املتدرب ، كما ي اتطبيقهيصف هذا املقرر قواعد وإجراءات وأنظمة املخزون واللوائح والتعليمات ومتابعة 

على القيام بإجراءات التخزين وما يتطلبه ذلك من االملام بكافة املهام من االستالم والتخزين وتوزيع املواد املوجودة يف 

 املخزن واحملافظة عليها لضمان وصوهلا اىل مستعمليها يف الوقت املمطلوب.

 هلدف العام من املقرر: ا

املتدرب بإجراءات و أنظمة املستودعات و اللوائح و التعليمات الواجب إتباعها عند  املقرر إىل إكسابيهدف هذا 

 ممارسة أعمال املستودعات.

 ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

  :بنهاية هذا الربنامج يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن 

  
نظريا امام املتدربني   التعليمات وتطبيقها ومتابعة العاملنيقواعد وإجراءات املستودعات و اللوائح و   يصف .1

 خالل الساعة االوىل من احملاضرة.

  2. شفويا بنهاية الفصل التدرييب  األنظمة و اللوائح و التعليمات   يسمي . 

  3.  كتابة بنهاية الفصل التدرييب فحص و استالم ومجع البضائع وحتزميهايدون. 

  4.  بنهاية الفصل التدرييبيدويا  املوادتصنيف و ترميز يكتب. 

  5. بنهاية الفصل التدرييبعمليا  ختزين و حفظ األصناف يف األماكن املناسبةطرق  عدٌي . 

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 5 7 .دارة الشراء املفاهيم األساسية إل 

o  5 7 .املناولة 

o 5 7 .إجراءات التخزين 

o  4 6 .الرقابة على املخزون 

o 4 6 .سياسة الشراء للتخزين 

o 3 5 .مشكالت التخزين 
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  ناهجللماإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة املستودعات

 
 

 97من  60

 اجملموع
38 26 

64 

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 إتباع تعليمات سالمة املكان. .1

 احملافظة على نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب. .2

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 

 

 

12 

 دارة الشراء: املفاهيم األساسية إل

 مقدمة. 

 اساسيات الشراء. 

 أهمية الشراء. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1-  

إدارة املواد ) الشراء والتخزين( تأليف سليمان خالد عبيدات ، مصطفى جنيب شاويش ، ص 

 .38ص  – 15

 

 

 

12 

 املناولة:

 .أهمية املناولة 

 أسس اختيار معدات املناولة.  

 وسائل املناولة.  

 فوائد و أهداف استخدام املناولة.  

 شراف على تنزيل وحتميل املواداإل. 

  تدريب العاملني على وسائل املناولة. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

  .113ص-77إدارة املخزون السلعي ، تأليف حممد الصرييف ، بشري العالق ، ص  -1

2-  
//:ip232http.-176-31-دليلك إىل تنظيم املستودعات واملخازن يف املنشأة  

eu/doc/133.pdf.189 
 

 

 

12 

 إجراءات التخزين:

 تقسيم استالم املواد و اعتباراته.  

 االستالم اجلزئي و االستالم الكامل.  

 ستالم املؤقت و االستالم النهائي.اال 

  املستوردةاستالم الشحنات احمللية و.  

 االستالم املبكر.  

 استالم اهلبات و التربعات.  

 فحص البنود الواردة.  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

http://232.ip-176-31-189.eu/doc/133.pdf
http://232.ip-176-31-189.eu/doc/133.pdf
http://232.ip-176-31-189.eu/doc/133.pdf
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  ناهجللماإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة املستودعات

 
 

 97من  61

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 خطوات و إجراءات استالم املواد واألجهزة واملعدات. 

 مستندات استالم املواد. 

مراجع 

 املوضوع

مصطفى جنيب شاويش زين( تأليف سليمان خالد عبيدات ،الشراء والتخ إدارة املواد )  -1

 .179ص  – 169، ص 

 

//:ip232http.-176-31-دليلك إىل تنظيم املستودعات واملخازن يف املنشأة    -2

eu/doc/133.pdf.189 

 

 

 

 

10 

 الرقابة على املخزون :

 املقدمة. 

 الطلب املعتمد والطلب املستقل. 

 دارة فعالة للمخزونالشروط الواجب توافرها إل. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

إدارة املواد ) الشراء والتخزين( تأليف سليمان خالد عبيدات ، مصطفى جنيب شاويش   -1

 .200ص  – 185، ص 

 

//:ip232http.-176-31-دليلك إىل تنظيم املستودعات واملخازن يف املنشأة    -2

eu/doc/133.pdf.189 

 

 

 

 

10 

 الشراء للتخزين:سياسة 

 هداف عملية الشراء للتخزينأ. 

 قياس نتائج الشراء للتخزين. 

 العوامل اليت تؤثر على سياسات التخزين. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

ص   مركز البحوث  ، األسلوب العلمي يف التخزين، الغرفة التجارية الصناعية جبدة   -1

 .77ص-71

 

//:ip232http.-176-31-دليلك إىل تنظيم املستودعات واملخازن يف املنشأة    -2

eu/doc/133.pdf.189 

 

 

 

 

8 

 مشكالت التخزين:

 دارة املخازن املشكالت التنظيمية إل. 

 مشكلة النقل. 

 مشكالت املوارد البشرية العاملة يف املخازن. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

ص    جبدة مركز البحوث ،اعية األسلوب العلمي يف التخزين، الغرفة التجارية الصن  -1

111-118. 

 

//:ip232http.-176-31-دليلك إىل تنظيم املستودعات واملخازن يف املنشأة    -2

eu/doc/133.pdf.189 

 

 

http://232.ip-176-31-189.eu/doc/133.pdf
http://232.ip-176-31-189.eu/doc/133.pdf
http://232.ip-176-31-189.eu/doc/133.pdf
http://232.ip-176-31-189.eu/doc/133.pdf
http://232.ip-176-31-189.eu/doc/133.pdf
http://232.ip-176-31-189.eu/doc/133.pdf
http://232.ip-176-31-189.eu/doc/133.pdf
http://232.ip-176-31-189.eu/doc/133.pdf
http://232.ip-176-31-189.eu/doc/133.pdf
http://232.ip-176-31-189.eu/doc/133.pdf
http://232.ip-176-31-189.eu/doc/133.pdf
http://232.ip-176-31-189.eu/doc/133.pdf
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  ناهجللماإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة املستودعات

 
 

 97من  62

 املراجع

  
 اإللكرتوني. اإلدارة العامة للمناهجالكتاب املقرر على موقع -1

http://cdd.tvtc.gov.sa 

 

  مركز البحوث. ، جارية الصناعية جبدةاألسلوب العلمي يف التخزين، الغرفة الت      

  إدارة املواد ) الشراء والتخزين( تأليف سليمان خالد عبيدات ، مصطفى جنيب شاويش.  

   حممد الصرييف ، بشري العالقإدارة املخزون السلعي ، تأليف.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cdd.tvtc.gov.sa/
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  ناهجللماإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة املستودعات

 
 

 97من  63

 دعسم233 لرمزا ترتيب املخازن سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  3   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  2   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

هميتها ومقومات جناحها واهم أاملقرر سيتم تدريب املتدرب على االملام مبهارات وظيفة التخزين ويف هذا 

مشكالتها وأيضا تتناول اهليكل التنظيمي للجهاز املسؤول عن املخازن وعالقته بالوظائف األخرى يف املنشأة، وأيضا 

 مركزية التخزين والمركزية التخزين وأماكن التخزين ومواصفاتها.

 هلدف العام من املقرر: ا

واهم مقومات جناحها واإلطالع على مشكالت التخزين ترتيب املخازن ملام املتدرب بوظيفة يهدف هذا املقرر إىل إ

 إلعداد كوادر بشرية متخصصة يف املستودعات وفقا لألسس العلمية .

 ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 قادرًا وبكفاءة على أن:بنهاية هذا الربنامج يكون املتدرب  

 .بنهاية الفصل التدرييب اكتابت  مقومات جناح وظيفة التخزينيعدد  .1 

 .ويا بنهاية الفصل التدرييبفشاملشكالت والعوائق اليت تواجه التخزين حيصي    .2 

 .شفويا بنهاية الفصل التدرييب مفهوم وظيفة التخزين وأهميتها يشرح  .3 

 .عمليا بنهاية الفصل التدرييبأماكن التخزين املناسبة و جتهيزها يتعرف على    .4 

 عمليا بنهاية الفصل التدرييب. للمواد الواردة واملنصرفة إجراءات الصرف و املناقلة يصف    .5 

 عمليا بنهاية الفصل التدرييب. التخلص من املخلفات واملخزون الراكديعاجل  .6 

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 0 8 .وظيفة التخزين 

o 0 10 .تصميم املخازن 

o 0 8 .أماكن التخزين و جتهيزاتها 

o 0 8 .التظيم الداخلي للمخازن 

o  0 8 .كيفية اختيار وتقويم مكان املستودع 
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  ناهجللماإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة املستودعات

 
 

 97من  64

o 4 6 .الصرف واملناقلة بني املستودعات 

o 6 0 .أوعية احلفظ واستخداماتها 

o  6 0 .املخلفات واملخزون الراكدالتصرف يف 

 اجملموع
48 16 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 . إتباع تعليمات سالمة املكان.1 

 . احملافظة على نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب.2 
 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 التخزين:وظيفة  8

 مفهوم وظيفة التخزين وأهميتها. 

 .مستويات ومهام وظيفة التخزين ومقومات وظيفة التخزين 

  أهم مشكالت ومعوقات وظيفة التخزين ومشكلة االصناف

 الراكدة واملكدسة.

 دارة املخازن إالتعرف بدقة على معدات وبرامج انظمة اجلرد و

 .املؤسسية

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 .45ص-19للدكتور حممد سلطان محو ، ص ، إدارة الشراء والتخزين  -1

2-  
 اإللكرتوني. اإلدارة العامة للمناهجالكتاب املقرر على موقع 

.http://cdd.tvtc.gov.sa 

 املخازن :تصميم  10

  تباعها عند وضع التصميم املالءم للمخازنإاخلطوات الواجب. 

  عمال تصميم املخازنأبعض االرشادات العامة اليت تساعد يف. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  
 اإللكرتوني. للمناهجاإلدارة العامة الكتاب املقرر على موقع 

http://cdd.tvtc.gov.sa 

2-  
-45ص   جبدة مركز البحوث ، ، اعيةالغرفة التجارية الصن األسلوب العملي يف التخزين ،

 .52ص 

 أماكن التخزين و جتهيزاتها: 8

 أماكن التخزين ومواصفاتها. 

 التجهيزات املخزنية. 

 عتبارات الواجب إتباعها يف اختيار أماكن التخزين .اإل 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

http://cdd.tvtc.gov.sa/
http://cdd.tvtc.gov.sa/


 القسم

 التقنية اإلدارية
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين
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 97من  65

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 متطلبات األمن والسالمة يف املخازن. 

مراجع 

 املوضوع

 اإللكرتوني. اإلدارة العامة للمناهجالكتاب املقرر على موقع   -1

http://cdd.tvtc.gov.sa 

-37جبدة مركز البحوث ، ص  ، الغرفة التجارية الصناعية األسلوب العملي يف التخزين ،  -2

.39ص   

 التنظيم الداخلي للمخازن: 8

  العوامل الواجب مراعاتها عند تقسيم وترتيب األصناف املخزونة

 .داخل املخازن

 املؤثرة يف التنظيم الداخلي للمخازن العوامل. 

 املشاكل الرئيسية اليت تواجه عملية التنظيم الداخلي 

 مستندات التخزين. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 اإللكرتوني. اإلدارة العامة للمناهجالكتاب املقرر على موقع   -1

http://cdd.tvtc.gov.sa 

-57مركز البحوث ،ص  ، الغرفة التجارية الصناعية جبدة األسلوب العملي يف التخزين ،  -2

. 61ص  

 كيفية اختيار وتقويم موقع مكان املستودع: 8

 الطرق اليت تؤثر فيها إضافة مستودعات على املخزون. 

 

 واألعمال الشفهية.االختبارات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 اإللكرتوني. اإلدارة العامة للمناهجالكتاب املقرر على موقع   -1

http://cdd.tvtc.gov.sa 

 

-67م       ص2014:  اعداد قسم الرتمجة بدار الفاروق  إدارة املخزون تأليف توني وايلد  -2

. 81ص  

 الصرف واملناقلة بني املستودعات: 10

 طرق وأساليب صرف املواد واألجهزة واملعدات. 

 ) إجراءات ومستندات الصرف )منوذج عام. 

 إجراءات ومستندات الصرف يف املستودعات احلكومية. 

 اهلدايا واهلبات والتربعات. 

  بني املستودعاتاملناقلة. 

 إرشادات عامة للصرف واملناقلة بني املستودعات. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

http://cdd.tvtc.gov.sa/
http://cdd.tvtc.gov.sa/
http://cdd.tvtc.gov.sa/
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 97من  66

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  اتباع االجراءات التنظيمية بشكل صحيح عند ارسال الطلبيات

 واحلفاظ على مستويات املخزون وتسجيلها.

مراجع 

 املوضوع

 اإللكرتوني. اإلدارة العامة للمناهجالكتاب املقرر على موقع   -1

http://cdd.tvtc.gov.sa 

 محيد سلمان  صباح النجار، تأليف جاسم ناصر حسني ، ، ختطيط ورقابة التخزين  -2

. 200ص-189ص  

 أوعية احلفظ واستخداماتها : 6

 أوعية احلفظ. 

  الصناديق -ألرفف الصلبة واخلشبيةاأوعية احلفظ )انواع 

  لصهاريج واألنابيب املختلفة(-الثالجات  –الدواليب والكبائن. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 اإللكرتوني. اإلدارة العامة للمناهجالكتاب املقرر على موقع   -1

http://cdd.tvtc.gov.sa. 

م.2015أبريل  1، وكالة أكادميي  إدارة املخازن واملخزون  -2  

 التصرف يف املخلفات واملخزون الراكد: 6

 .أنواع املخزون الراكد 

 عات باألصناف التالفة أو املعيبة.عالقة املستود 

 مشكلة املخزون الراكد. 

  التصرف يف املخلفات واملخزون الراكدمراحل. 

 يم سياسة وإجراءات البيع باملزاد.تنظ 

 . األصناف الراكدة واملكدسة يف املستودعات احلكومية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 اإللكرتوني. للمناهجاإلدارة العامة الكتاب املقرر على موقع   -1

http://cdd.tvtc.gov.sa 

 

  .املتدرب يهدف هذا املقرر إىل إكساب  -2

 

 املراجع

  
 اإللكرتوني. اإلدارة العامة للمناهجالكتاب املقرر على موقع 

.http://cdd.tvtc.gov.sa 

  2015أبريل  1أكادميي ، وكالة  إدارة املخازن واملخزون. 

  محيد سلمان صباح النجار، تأليف جاسم ناصر حسني ، ، ختطيط ورقابة التخزين.    

http://cdd.tvtc.gov.sa/
http://cdd.tvtc.gov.sa/
http://cdd.tvtc.gov.sa/
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 97من  67

  م2014تأليف توني وايلد :  اعداد قسم الرتمجة بدار الفاروق  ، إدارة املخزون.  

  ، مركز البحوث ، الغرفة التجارية الصناعية جبدة األسلوب العملي يف التخزين.  
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 97من  68

 دعسم 234 لرمزا إدارة الشحن والتأمني سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  3   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  3   حماضرة

  0   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

حيث يتناول املقرر آلية  والتأمني وعالقة ذلك بإدارة املستودعاتتعريف املتدرب على مفاهيم أساسية يف الشحن      

التعامل مع طلبات العمالء وكيفية شحنها والتأمني عليها كما سيتم  يف هذا املقرر التدريب على املهارات الالزمة لفهم 

 التكامل بني مجيع اإلدارات لتحقيق اهلدف املطلوب.

 هلدف العام من املقرر: ا

 املستودعات بإدارة ذلك وعالقة والتأمني الشحن يف أساسية مفاهيم على املتدربيهدف هذا املقرر 

 ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 بنهاية هذا الربنامج يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن: 

 نظريا بنهاية الفصل التدرييب منظمة التجارة العامليةيصف  .1 

 .بنهاية الفصل التدرييب شفويا والتأمنيمصطلحات الشحن يشرح  .2 

 .يدويا بنهاية الفصل التدرييب التعامل مع الطلبات وجتميعها وارساهلايصف  .3 

 .كتابتا بنهاية الفصل التدرييبأنواع الشحن يصنف  .4 

 . بنهاية الفصل التدرييب اجلودة وإدارة اجلودة مفهومٌيعرف  .5 

 عمليا بنهاية الفصل التدرييب.  يف درجات حرارة معينة التعامل مع املخزون املطلوب وضعهجيرب  .6 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 0 8 .الشحن مقدمةعن 

o 4 4 .,الشحن اجلوي, الشحن الربيالبحري الشحن 

o 4 4 .احلصول على املعلومات الدقيقة الكافية ملعاجلة طلبات العمالء 

o .4 4 حتديد موعد عملية ارسال الطلبات وفقا لتعلميات العمل املتفق عليها 

o 0 8 .التأمني مقدمةعن 

o .0 8 منظمة التجارة العاملية وأثرها على إدارة الشحن والتأمني 
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 97من  69

 
 

 
 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :الشحن عن مقدمة 8

 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 http://cdd.tvtc.gov.saاإللكرتوني. العامة للمناهجاإلدارة الكتاب املقرر على موقع   -1

2-  
قبة تأليف علي مشا، إدارة الشحن والتأمني، الناشر دار صفاء للنشر والتوزيع 

-http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb171639

search=books&134513 

3-  
النقل والشحن والتأمني البحري يف ضوء القانون الدولي، الكاتب يوسف حسن يوسف 

2014. 

 االختبارات واألعمال الشفهية. :,الشحن اجلوي, الشحن الربيالبحري الشحن 8

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  
 اإللكرتوني. اإلدارة العامة للمناهجالكتاب املقرر على موقع 

.http://cdd.tvtc.gov.sa 

2-  
النقل والشحن والتأمني البحري يف ضوء القانون الدولي، الكاتب يوسف حسن يوسف 

2014. 

 على املعلومات الدقيقة الكافية ملعاجلة طلبات العمالء. احلصول 8

 تزويد العمالء مبعلومات التسليم الصحيحة. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 ،اإللكرتوني اإلدارة العامة للمناهجالكتاب املقرر على موقع   -1

http://cdd.tvtc.gov.sa. 

النقل والشحن والتأمني البحري يف ضوء القانون الدولي، الكاتب يوسف حسن يوسف   -2

2014 .  

 

 

 

 اجملموع
26 12 

48 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 إتباع تعليمات سالمة املكان. .1 

 القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب.احملافظة على نظافة  .2 

http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb171639-134513&search=books
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb171639-134513&search=books
http://cdd.tvtc.gov.sa/
http://cdd.tvtc.gov.sa/
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 97من  70

 حتديد موعد عملية ارسال الطلبات وفقا لتعلميات العمل املتفق عليها. 8

  بالطلبات من أجل اجراء الفحص والتأكد من املتطلبات اخلاصة

 ارساهلا.

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 ،اإللكرتوني اإلدارة العامة للمناهجالكتاب املقرر على موقع   -1

http://cdd.tvtc.gov.sa. 

والتأمني البحري يف ضوء القانون الدولي، الكاتب يوسف حسن يوسف النقل والشحن   -2

2014.  

8  االختبارات واألعمال الشفهية. .التأمني مقدمةعن 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 ،اإللكرتوني اإلدارة العامة للمناهجالكتاب املقرر على موقع   -3

http://cdd.tvtc.gov.sa. 

 االختبارات واألعمال الشفهية. :منظمة التجارة العاملية وأثرها على إدارة الشحن والتأمني 8

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
.ال يوجد  -1  

 

 املراجع

   اإللكرتوني. اإلدارة العامة للمناهجالكتاب املقرر على موقع 

.http://cdd.tvtc.gov.sa 

   2014النقل والشحن والتأمني البحري يف ضوء القانون الدولي، الكاتب يوسف حسن يوسف . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cdd.tvtc.gov.sa/
http://cdd.tvtc.gov.sa/
http://cdd.tvtc.gov.sa/
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 97من  71

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 4 4 .الرتميز تعريف , التصنيف تعريف 

o 4 6 .املخزون حصر وسائل,  الرتتيب بطرق اإلملام 

o 4 6 .الرتميز معرفةطرق من اهلدف,  التصنيف معرفةطرق من اهلدف 

o 4 4 .التصنيف وظيفة تؤدي ماذا إىل معرفة 

o 6 8 .التصنيف أنواع معرفة 

o 6 8 .تشغيل املخازن 

 اجملموع
36 28 

64 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 

 دعسم236 لرمزا ترميز وتصنيف املخزون سم املقررا

  سابقتطلب م

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 3    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 2    عملي

 0    مترين

 وصف املقرر:

 يعترب التصنيف والرتميز من املتطلبات األساسية ملساعدة العاملني باملستودعات للقيام بواجباتهم املهنية املطلوبة

منهم على أكمل وجه وبأقل وقت وكلفة حيث ينعكس على سري العمل بشكل واضح وتقديم املعلومات اليت حتتاجها 

 اإلدارات األخرى بشكل سريع مما ميكنهم من القدرة على اختاذ القرارات الواضحة.

 اهلدف العام من املقرر:

 كساب  املتدرب مفهوم  الرتميز والتصنيف ،مع القدرة على التصنيف والرتميز املستودعي.إيهدف هذا املقرر إىل    

    األهداف التفصيلية للمقرر:

 بنهاية هذا الربنامج يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن: 

 .كتابتا بنهاية الفصل التدرييب والتصنيف الرتميز عينيشرح م .1 

 .شفويا بنهاية الفصل التدرييب  والرتميز التصنيف طرقعدد ُي .2 

 .نظريا بنهاية الفصل التدرييب والرتميز التصنيفة عملي من املتحققة الفوائدعدد ُي .3 

 .بنهاية الفصل التدرييب احلديثة بالنظم املستودعات داخل العاملني تطوير على العمل ينظم .4 
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 97من  72

 . إتباع تعليمات سالمة املكان.1 

 . احملافظة على نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب.2 

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

8  التصنيف تعريف . 

 الرتميز تعريف . 

 التعريفني بني الفرق . 

 بينهما العالقة معرفة . 

 عليهما طرأت اليت التطورات . 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  
 اإللكرتوني. اإلدارة العامة للمناهجالكتاب املقرر على موقع 

.http://cdd.tvtc.gov.sa 

2-  
-45صمحيد سلمان   صباح النجار، جاسم ناصر حسني ،ختطيط ورقابة التخزين تأليف 

 .50ص

3-  
م  2008 ، مصطفى شاويش ، تأليف سليمان عبيدات إدارة املواد )الشراء والتخزين( ،

 .132ص -123ص

10  الرتتيب بطرق اإلملام . 

 املخزون حصر وسائل . 

 باملستودعات املخزون على التقنية تطور انعكاس . 

 واألداء العمل على املخزون تداول سرعة تأثري. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  
 اإللكرتوني. اإلدارة العامة للمناهجالكتاب املقرر على موقع 

.http://cdd.tvtc.gov.sa 

2-  
-45ص صباح النجار،محيد سلمان  التخزين تأليف جاسم ناصر حسني ، ختطيط ورقابة

 .50ص

3-  
م  2008مصطفى شاويش  ، تأليف سليمان عبيدات إدارة املواد )الشراء والتخزين( ،

 . 132ص -123ص

10  التصنيف طرق معرفة من اهلدف . 

 الرتميز طرق معرفة من اهلدف . 

 والرتميز للتصنيف جديدة طرق واستكشاف البحث . 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 http://cdd.tvtc.gov.saالكتاب املقرر على موقع اإلدارة العامة للمناهج اإللكرتوني.  -1

-45صمحيد سلمان  صباح النجار، ختطيط ورقابة التخزين تأليف جاسم ناصر حسني ،  -2

. 50ص  

http://cdd.tvtc.gov.sa/
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 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  ناهجللماإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439
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 إدارة املستودعات

 
 

 97من  73

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

م  2008 ، مصطفى شاويش ، تأليف سليمان عبيدات إدارة املواد )الشراء والتخزين( ،  -3

. 132ص -123ص  

8  التصنيف وظيفة تؤدي ماذا إىل معرفة . 

 الرتميز وظيفة تؤدي ماذا إىل معرفة . 

 التصنيف خصائص استكشاف . 

  الرتميز خصائص استكشاف . 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 اإللكرتوني. اإلدارة العامة للمناهجالكتاب املقرر على موقع   -1

http://cdd.tvtc.gov.sa. 

-45ص محيد سلمان  صباح النجار، ختطيط ورقابة التخزين تأليف جاسم ناصر حسني ،  -2

. 50ص  

م  2008مصطفى شاويش  ، إدارة املواد )الشراء والتخزين( ،تأليف سليمان عبيدات  -3

.132ص -123ص  

 :معرفة أنواع التصنيف . 14

 احلديثة العلمية الطرق حسب التصنيف . 

 الرموز استخدام طرق . 

 الرموز استخدام من الغاية . 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 اإللكرتوني. اإلدارة العامة للمناهجالكتاب املقرر على موقع   -1

http://cdd.tvtc.gov.sa. 

-45ص صباح النجار،محيد سلمان  ختطيط ورقابة التخزين تأليف جاسم ناصر حسني ،  -2

.50ص  

  ،م 2008بيدات، مصطفى شاويش إدارة املواد )الشراء والتخزين( ،تأليف سليمان ع  -3

. 132ص-123ص  

 .تشغيل املخازن: 14

 املخزن االلي.  

 تقسيم ومتييز املخزون السلعي. 

 التبسيط والتنميط. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 .http://cdd.tvtc.gov.saالكتاب املقرر على موقع اإلدارة العامة للمناهج اإللكرتوني.  -1

-271ص م ،9319األصول العملية للشراء والتخزين تأليف دكتور صالح السنواني   -2

.279ص  

 

http://cdd.tvtc.gov.sa/
http://cdd.tvtc.gov.sa/
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 97من  74

 املراجع

  
 اإللكرتوني. اإلدارة العامة للمناهجالكتاب املقرر على موقع 

.http://cdd.tvtc.gov.sa 

  ،محيد سلمان  ختطيط ورقابة التخزين تأليف جاسم ناصر حسني ،صباح النجار.  

  تأليف دكتور صالح الشنواني ، األصول العملية للشراء والتخزين. 

  ، )م2008مصطفى شاويش  تأليف سليمان عبيدات، إدارة املواد )الشراء والتخزين.  

 

  

http://cdd.tvtc.gov.sa/
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  ناهجللماإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة املستودعات

 
 

 97من  75

 دعسم252 لرمزا إستخدام احلاسب يف املستودعات سم املقررا

 سبحا101 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 4    الساعات املعتمدة

 تدريب تعاوني

ساعات 

اتصال 

)ساعة/أسبوع

) 

 2    حماضرة

 4    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

لي يف املستودعات وأيضا تغطية القائمة ملام بكيفية استخدام نظم احلاسب اآلالتدريب يف هذا املقرر على اإليتم      

الرئيسية ومعرفة كيفية ادخال واستخراج البيانات وعلى كيفية التعامل مع طلب األصناف واستالمها واعداد الفواتري 

 الالزمة هلا. مع التطبيق على برنامج مساك .

 لعام من املقرر: هلدف اا

اكتساب املتدرب مهارات االستالم والصرف واإلرجاع واالستعالم واستخراج التقارير املستودعية باستخدام احلاسب 

     اآللي .

 ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 على أن:وبكفاءة أن يكون املتدرب قادرًا  

 عمليا بنهاية الفصل التدرييب جهيز بيانات االصناف  واالكواد اخلاصه بهايقوم بت .1 

 .ها من خالل النظام بنهاية الفصل التدرييبالفواتري اخلاصه بالعمالء  وجتهيزيعد  .2 

 .عمليا بنهاية الفصل التدرييبالسالمة  حيلل اجراءات وقواعد .3 

 .نظريا بنهاية الفصل التدرييببيانات العلى قواعد يتعرف  .4 

 .من خالل النظام بنهاية الفصل التدرييباالستعالم عن مجيع العمليات املستودعية يطبق  .5 

 

 الوحدات )النظرية والعملية(
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 32 0 .القائمة الرئيسية 

o 16 0 .جداول نظام املستودعات 

o 16 0 .طلب األصناف واستالمها 

o 16 0 .صرف وارجاع  االصناف 

o  16 0  .عامة والتقارير العامةعمليات 

0 96 
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  ناهجللماإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة املستودعات

 
 

 97من  76

 96 اجملموع

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 . إتباع تعليمات سالمة املكان.1 

 . احملافظة على نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب.2 

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 الرئيسية :القائمة  32

 الربامج األساسية يف برامج املستودعات. 

 مكونات برنامج املشرتيات. 

 مكونات برنامج التقرير. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1-  

 اإلدارة العامة للمناهجالكتاب املقرر على موقع 

 http://cdd.tvtc.gov.saاإللكرتوني.
 

 جداول نظام املستودعات:  16

 تعريف بطاقة الصنف. 

 تعريف املستودعات. 

 تعريف وحدات األصناف. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
 .برنامج مساك  -1

 طلب األصناف واستالمها : 16

  الشراءبيانات طلب. 

 .بيانات فاتورة املشرتيات 

 تقرير بيان املطلوب . 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
 برنامج مساك.  -1

 صرف وارجاع االصناف: 16

 البيانات األساسية للتعامل مع حاالت الصرف واالرجاع. 

  واسرتجاعهابيانات حفظ البيانات. 

 بيانات الدخول واخلروج من النظام. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  ناهجللماإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة املستودعات

 
 

 97من  77

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع
 برنامج مساك.  -1

 بيانات عامة وتقارير عامة: 16

 البيانات األساسية للعمليات العامة.  

 بيانات األصناف التالفة. 

  املخزونبيانات تعديل. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
 برنامج مساك.  -1

 

 املراجع

  برنامج مساك.  

   م.2008إدارة املخزون، الكاتب سامح حممد  

   .الفيومي. د. حممد 580. ص:1990م. نظم املعلومات احملاسبية، الدار اجلامعية.  

    ،كتاب جديد يف إدارة املخازن وفًقا ألحدث األساليب والطرق العلمية إدارة املخازن

 م.2013تأليف جوين ريتشاردز ترمجة عائشة محدي  والتكنولوجية

 

   طاهر لطرش 118ص: م. 2001تقنيات البنوك. ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر  
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  ناهجللماإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة املستودعات

 
 

 97من  78

 دعسم241 لرمزا املعاصرة يف إدارة العمل املستودعي اإلجتاهات سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 4    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 4    حماضرة

 0    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

 عرب املخزون مستويات وحتديد املخزوني العمل يف احلديثة األساليب بكافة التعريف إىل املقرر هذا يهدف

 من واملستودعات واللوازم املشرتيات إدارة يف احلديثة االسرتاتيجيات على املتدربني وإطالع احلديثة الكمية األساليب

 .هذااجملال يف العملية التطورات خالل

 هلدف العام من املقرر: ا

يهدف هذا املقرر اىل تدريب املتدرب على النظم احلديثة يف العمل املستودعي واطالعه اىل كل ما هو جديد يف       

 الرقابة والصرف واالستالم والتخطيط للمخازن.

 ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 على أن:وبكفاءة أن يكون املتدرب قادرًا    

 عمليا بنهاية الفصل التدرييب. املخزون مراقبة يف احلديثة النظم معاملتدرب  يدون .1 

 نظريا بنهاية الفصل التدرييب.                     التخزين عملية يف واالستالم الصرف خطوات يعدد املتدرب .2 

 .عمليا بنهاية الفصل التدرييب واللوازم املشرتيات إدارة يف احلديثة النظم استخدام يطبق املتدرب   .3 

 
بنهاية الفصل  من خالل الدورات املستودعات إدارة جمال يف املستخدمة العلمية التطوراتيتابع املتدرب  .4

 .التدرييب

 .يدويا بنهاية الفصل التدرييب والصرف االستالم عمليات يف احلديثة واألساليب الطرقيصنف املتدرب  .5 

 .عمليا بنهاية الفصل التدرييب الطلب آليات عليها تتم اليت االسرتاتيجياتيطبق املتدرب  .6 
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  ناهجللماإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة املستودعات

 
 

 97من  79

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o .6 6  االجتاهات احلديثة يف التخزين 

o 6 6 .اجتاهات يف إدارة املخازن احلديثة 

o 6 6 .ادارة املشرتيات 

o .6 8 ختطيط االحتياجات من املواد 

o  8 6 .املوقع املالءم هلاأنواع املخازن واختيار 

 اجملموع
32 32 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 إتباع تعليمات سالمة املكان. .1 

 احملافظة على نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب. .2 

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 االختبارات واألعمال الشفهية. :يف التخزيناالجتاهات احلديثة  12

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1-  

-143جبدة مركز البحوث ص ، األسلوب العلمي يف التخزين ، الغرفة التجارية الصناعية

 .143ص

 االختبارات واألعمال الشفهية. :اجتاهات يف إدارة املخازن احلديثة 12

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

 11ص – 1م ، ص 2014 ، ، تأليف توني وايلد ، اعداد قسم الرتمجة بدار الفاروق إدارة املخزون  مراجع املوضوع

 :ادارة املشرتيات 12

 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

. 44ص-29م ، ص  2015 ، إدارة الشراء والتخزين ، تأليف حممد سلطان محو املوضوعمراجع   

 االختبارات واألعمال الشفهية. :ختطيط االحتياجات من املواد 14

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  ناهجللماإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة املستودعات

 
 

 97من  80

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 .311ص  – 293ص  م ،2008ختطيط ورقابة التتخزين و تأليف جاسم ناصر حسني  مراجع املوضوع

 االختبارات واألعمال الشفهية. :أنواع املخازن واختيار املوقع املالءم هلا 14

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1-  

 – 29األسلوب العملي يف التخزين ، الغرفة التجارية الصناعية جبدة مركز البحوث ، ص 

. 39ص   

 

 املراجع

   اإللكرتوني. اإلدارة العامة للمناهجالكتاب املقرر على موقع 

http://cdd.tvtc.gov.sa  

 

   مركز الدراسات املستودعية املعاصرة، كتاب املمارسات العصرية يف تنظيم

 م.2011املستودعات 

 

    ،وفًقا ألحدث األساليب والطرق العلمية  كتاب جديد يف إدارة املخازنإدارة املخازن

 م.2013ترمجة عائشة محدي ، تأليف جوين ريتشاردز والتكنولوجية

 

  جبدة مركز البحوث ، األسلوب العلمي يف التخزين ، الغرفة التجارية الصناعية.   

  م 2008 ، ختطيط ورقابة التتخزين و تأليف جاسم ناصر حسني.  

 
  

http://cdd.tvtc.gov.sa/
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  ناهجللماإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة املستودعات

 
 

 97من  81

 دعسم  242 لرمزا اللوجستيات وسالسل اإلمدادإدارة  سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 3    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 2    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

أساسيات إدارة املهام اللوجستية يف الشركات وتشمل العرض املادي ونشاطات التوزيع مثل النقل  يتناول هذا املقرر     

 تعرفعلى املخزون ومعاجلة املواد واألهداف اللوجستية التخزينية للمؤسسة. مع الموقع املنشأة والرقابة إىل والتخزين 

 . القة اإلدارة اللوجستية بإدارة املخزون عو مهارات الدعم اللوجسيت يف الشركات واملنظمات املماثلةعلى 

 هلدف العام من املقرر: ا

   يهدف هذا املقرر اىل تنويع املعرفة لدى املتدرب يف جمال الدعم اللوجسيت وتطبيق إدارة اللوجستيات وأهدافها .      

 ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 على أن:وبكفاءة أن يكون املتدرب قادرًا     

 كتابتا بنهاية الفصل التدرييب تطبيق إدارة اللوجستيات وإدارة اللوجستيات  ٌيعرف   .1 

 .بنهاية الفصل التدرييبعمليا  شراف على استالم البضائع وختزينها وارساهلااإلجيرب  .2 

 . شفهيا بنهاية الفصل التدرييب معوقات تطبيق إدارة اللوجستيات يف املنظمات يشرح    .3 

 .نظريا بنهاية الفصل التدرييب إدارة اللوجستياتأهداف يضبط  .4 

 .بنهاية الفصل التدرييبعمليا  عالقة اإلدارة اللوجستية بإدارة املخزون يربط  .5 

 .شفويا بنهاية الفصل التدرييب دارة اللوجستيات وعالقتها باختاذ القرارات املستقبليةإيشرح  .6 

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 4 4  .مفهوم إدارة اللوجستيات وسالسل اإلمداد 

o 4 4    .إدارة سالسل اإلمداد 

o  3 3 .تشغيل الطلبات وقرارات النقل 

o 3 3   .املخزون واملستودعات يف منظومة اللوجستيات 

o 3 3   .منظومة التخزين والتداول 

o 3 3   .املشرتيات وجدوله اإلمداد 

o 3 3 .املخزون الصفري 
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  ناهجللماإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة املستودعات

 
 

 97من  82

o 3 3 .أهداف خدمة العميل 

o 3 3 .التنظيم والرقابة الوجتسية 

o 3 3 .حتقيق التفوق ) التميز( اللوجسيت 

 اجملموع
32 32 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 . إتباع تعليمات سالمة املكان.1 

 . احملافظة على نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب.2 

 

 التفصيلي )النظري والعملي( املنهج

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 

   8 

 مفهوم إدارة اللوجستيات وسالسل اإلمداد:

 جستية و أهمية اإلدارة اللوجستية.تعريف اإلدارة اللو 

 أهداف اإلدارة اللوجستية. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1-  

تأليف علي فالح الزعيب وزكريا امحد  ، عمال اللوجستية )مدخل التوزيع واالمداد(إدارة األ

 . 73ص-25ص   ، عزام

 

 

 

 

8 

 إدارة سالسل اإلمداد   : 

 العالقة بني اللوجستيات وسالسل اإلمداد. 

 دور االمداد والتوزيع على املستوى القومي. 

  مستوى املنظمةدور االمداد والتوزيع على. 

 أهداف سلسلة االمداد. 

 حتديد اهداف املنظمة يف سلسلة امدادها. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1-  

تأليف صالح الدين عبدالباقي وعبد الغفار  ، إدارة املواد واالمداد من الناحية العلمية والعملية

 .30ص -13م ، ص2000حنفي 

 

 

 

 

6 

 تشغيل الطلبات وقرارات النقل  : 

 أساسيات النقل. 

 اختيارات خدمات النقل وخصائصها.  

 أهمية نظام النقل الفعال. 

 اقتصاديات التوازن. 

 .طرق اختيار خدمات النقل  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي
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 التخصص
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 97من  83

 التفصيلي )النظري والعملي( املنهج

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  البضائع وتنظيمفحص الشروط واملعدات املطلوبة الستالم 

 حركتها.

مراجع 

 املوضوع

تأليف علي فالح الزعيب وزكريا  ، إدارة االعمال اللوجستية )مدخل التوزيع واالمداد(  -1

 . 117ص-95امحد عزام   ص

 

 

 

 

6 

 املخزون واملستودعات يف منظومة اللوجستيات : 

 أهمية املخزون.  

 .األنواع الوظيفية للمخزون 

 .تكاليف حيازة وحفظ املخزون 

 التحكم يف املخزون كميزة تنافسية. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
. 120ص -75ص ، للدكتور حممد عبده حافظ ، إدارة اللوجستيات  -1  

 

 

6 

 منظومة التخزين والتداول  : 

 .أسباب اللجوء للتخزين 

 .وظائف منظومة التخزين 

 وظائف تسليم املواد. 

 تكاليف ومعدات التخزين. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1-  

تأليف علي فالح الزعيب وزكريا امحد  ، االعمال اللوجستية )مدخل التوزيع واالمداد(إدارة 

. 90ص-71عزام   ص  

 

 

 

6 

 املشرتيات وجدوله اإلمداد  : 

 تنسيق سلسلة اإلمداد.  

 .جدولة التوزيع يف املواعيد 

 املشرتيات. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .العملي األداء

مراجع 

 املوضوع

تأليف علي فالح الزعيب وزكريا امحد  ، إدارة االعمال اللوجستية )مدخل التوزيع واالمداد(  -1

. 288ص.-213ص   ، عزام  

 

 

6 

 املخزون الصفري :

 التجربة اليابانية يف املخزون الصفري.  

 جتربة شركة وول مارت. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
 ال يوجد.  -1
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين
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 التخصص

 إدارة املستودعات

 
 

 97من  84

 التفصيلي )النظري والعملي( املنهج

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 

 

 

6 

 أهداف خدمة العميل :

 املنتج اللوجسيت. 

 اخلدمة اللوجتسية للعميل. 

 تنفيذ الطلبات ونظم املعلومات. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1-  

االعمال اللوجستية )مدخل التوزيع واالمداد( تأليف علي فالح الزعيب وزكريا امحد  إدارة

133ص-119 ص ، عزام  

 

 

 

6 

 التنظيم والرقابة الوجتسية:

 تنظيم اللوجتسيات. 

 الرقابة واملراجعة للوجستيات. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

إدارة االعمال اللوجستية )مدخل التوزيع واالمداد( تأليف علي فالح الزعيب وزكريا امحد   -1

.133ص-119ص ، عزام  

 

 

 

6 

 حتقيق التفوق ) التميز( اللوجسيت:

 تعريف التميز اللوجسيت. 

 النموذج العملي ملراحل التميز اللوجسيت. 

 كيف ميكن حتقيق التميز اللوجسيت. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

إدارة االعمال اللوجستية )مدخل التوزيع واالمداد( تأليف علي فالح الزعيب وزكريا امحد   -1

 عزام.

 

 املراجع

  1- اإللكرتوني. اإلدارة العامة للمناهجالكتاب املقرر على موقع 

http://cdd.tvtc.gov.sa 

   إدارة املواد واالمداد من الناحية العلمية والعملية تأليف صالح الدين عبدالباقي وعبد الغفار

  .م2000حنفي 

  إدارة اللوجستيات للدكتور حممد عبده حافظ. 

   واالمداد( تأليف علي فالح الزعيب وزكريا امحد إدارة االعمال اللوجستية )مدخل التوزيع

    .عزام

 

 

 

 

 

   

http://cdd.tvtc.gov.sa/
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  ناهجللماإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 إدارة املستودعات

 
 

 97من  85

  

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 4 4 مفهوم إدارة اللوجستيات وسالسل اإلمداد 

o : 4 4 سالمة مباني وجتهيزات املستودع 

o 6 6 نظم اجلودة 

o 2 4 الوقت وأهميته 

o  6 6 املستودعيةمفهوم الرقابة 

o 4 6  واملخزون املستودعات يف اإلدارة وظائف يف اجلودة 

 دعسم258 لرمزا موضوعات خمتارة سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 3    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 2    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

مع اطالله فاحصة وشاملة ملا  مقرر يقدم الطروحات احلديثة واملستجدة يف عامل املخازن واملستودعات واللوجستيات.     

تدرب عليه املتدرب خالل الفصول التدريبية املاضية ، مع ربط ذلك يف الواقع العملي  لفن املستودعات ،على اعتبار أن 

 .العلم  خالل فرتات التدريب  على هذايسد الفجوة اليت قد تطراء هذا املقرر 

 هلدف العام من املقرر: ا

يهدف املقرر بشكل عام على تزويد املتدرب بالكمي املعريف املستجد باملستودعات مع ربط االطار النظري 

 ملواضيع املستودعات باالطار العملي .

 ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 على أن:وبكفاءة أن يكون املتدرب قادرًا  

 .بنهاية الفصل التدرييب  هارات الدعم اللوجسيت يف الشركات واملنظمات املماثلةمب يتنبأ    -1

 بنهاية الفصل التدرييب. إدارة املعرفة هلذا احلقل من العلوم بالشكل الذي حيقق الفائدة املرجوة إىل  يرشد   -2

 بنهاية الفصل التدرييب.  التخصص اليت سبق دراستها حتليل علمي لتحديد الفجوة يف املستودعات  راراتمقحيلل   -3

 بإدارة املستودعات عمليا بنهاية الفصل التدرييب.  املعرفة االلكرتونيةيربط    -4

 .بنهاية الفصل التدرييب مؤسسات اجملتمع العامة واخلاصة من خالل عمل زيارات جمدولة هلا يراقب    -5

 بنهاية الفصل التدرييب. ملشروع جتاري  فكرة ريادية يقرتح   -6
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  ناهجللماإلدارة العامة 
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 التخصص

 إدارة املستودعات

 
 

 97من  86

o 4 4 الشحن عن مقدمة 

 اجملموع
34 30 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 . إتباع تعليمات سالمة املكان.1 

 . احملافظة على نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب.2 

 

 )النظري والعملي(املنهج التفصيلي 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 مفهوم إدارة اللوجستيات وسالسل اإلمداد: 8

 .تعريف اإلدارة اللوجستية و أهمية اإلدارة اللوجستية 

 زززززززززززززززززززززززززززززززززز ية.أهداف اإلدارة اللوجست 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1-  

إدارة االعمال اللوجستية )مدخل التوزيع واالمداد( تأليف علي فالح الزعيب وزكريا امحد 

 . 73ص-25عزام   ص

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 سالمة مباني وجتهيزات املستودع : 8

 املستودع.فرها يف مباني وجتهيزات القواعد األساسية الواجب تو 

 .تصميم املستودع 

 .التنظيم الداخلي للمستودع 

 .اإلضاءة املناسبة والتهوية املناسبة والنظافة 

 .وضع خطة عمل لتلبية املعايري املوضوعة 

 .أوعية التخزين املناسبة ووسائل النقل واملناولة 

 دارة خماطر العمل تشمل. اعتبارات الصحة صياغة خطة إل

 (.OHSوالسالمة املهنية)

 جهزة ومعدات اإلطفاء املناسبة والصيانة.أ 

 

 

 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  
 اإللكرتوني. اإلدارة العامة للمناهجالكتاب املقرر على موقع 

http://cdd.tvtc.gov.sa 

 األسلوب العلمي يف التخزين ،الغرفة التجارية الصناعية جبدة مركز البحوث.  -2

 

 

 :نظم اجلودة

 مقدمة. 

 نظم اجلودة. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

http://cdd.tvtc.gov.sa/
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  ناهجللماإلدارة العامة 
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 التخصص

 إدارة املستودعات

 
 

 97من  87

 

12 

 حاالت تطبيق نظم اجلودة. 

مراجع 

 املوضوع
1-  

 .90ص-85صم ،2012خالد بن سعد بن سعيد يف إدارة اجلودة الشاملة تأل

 الوقت وأهميته:  6

 مفهوم وأهمية الوقت. 

 أنواع الوقت. 

 خصائص الوقت. 

 فوائد تنظيم الوقت. 

  حتديد االهداف واالولويات واملسؤوليات واالطار الزمين للخطة

 لتنفيذها والرقابة عليها وتقييمها.

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 .األداء العملي

 

مراجع 

 املوضوع

 

1-  
اىل  19هم من صفحة 1430ابراهيم الفقي، ادارة الوقت، مكتبة ابداع لالعالم والنشر 

 .35صفحة 

2-  
األصول العلمية للشراء والتخزين ،تأليف صالح الشنواني ، جامعة أسيوط                     ص 

 .247ص -237

 مفهوم الرقابة املستودعية: 12

 .مفهوم الرقابة كوظيفة إدارية باملستودعات 

 .أنواع الرقابة املستودعية 

 .جماالت الرقابة يف املستودعات 

 .اجلهة املسئولة عن الرقابة املستودعية 

 .العوامل املؤثرة يف اختيار نظام اخلطوات املتبعة يف عملية الرقابة

 .الرقابة املناسب

 

مراجع 
  -1 املوضوع

ص -237ص جامعة أسيوط  األصول العلمية للشراء والتخزين ،تأليف صالح الشنواني ، 

247. 

 :واملخزون املستودعات يف اإلدارة وظائف يف اجلودة

 مقدمة . 

 املستودعات يف والتنظيم والتوجيه والرقابة التخطيط جودة 

 . واملخزون

  لتحقيق وضع خطة للموظفني ضمن نطاق املسؤولية اخلاصة

 أهداف املنظمة.

  رصد عمل املوظفني على أساس األهداف العامة واحملددة

 واملعايري املتفق عليها.

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي.
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 املراجع

   إدارة االعمال اللوجستية )مدخل التوزيع واالمداد( تأليف علي فالح الزعيب وزكريا امحد عزام  

 . 73ص-25ص

 

   اإللكرتوني. اإلدارة العامة للمناهجالكتاب املقرر على موقع 

http://cdd.tvtc.gov.sa 

 

  .األسلوب العلمي يف التخزين ،الغرفة التجارية الصناعية جبدة مركز البحوث  

  90ص-85صم ،2012سعيد يف خالد بن سعد بن إدارة اجلودة الشاملة تأل.  

   اىل صفحة  19هم من صفحة 1430ابراهيم الفقي، ادارة الوقت، مكتبة ابداع لالعالم والنشر

35. 

 

   األصول العلمية للشراء والتخزين ،تأليف صالح الشنواني ، جامعة أسيوط                     ص

 .247ص -237

 

   ، 237ص جامعة أسيوط  األصول العلمية للشراء والتخزين ،تأليف صالح الشنواني-

 247ص 

 

  .حمفوظ أمحد جودة، إدارة اجلودة الشاملة: مفاهيم وتطبيقات  

    

  

مراجع 
 املوضوع

1-  
دار وائل للنشر  ،للكاتب : حمفوظ امحد جودة ،مفاهيم وتطبيقات -إدارة اجلودة الشاملة

 .م2014عمان  –،االردن والتوزيع

 حمفوظ أمحد جودة، إدارة اجلودة الشاملة: مفاهيم وتطبيقات.  -2

 م ، جامعة امللك .سعود.2012إدارة اجلودة الشاملة تأليف خالد بن سعد بن سعيد   -3

 :الشحن عن مقدمة 

 هو أنواع الشحن 

 تقسيمات البضائع 

 اختيار وسائل الشحن 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 
 املوضوع

1-  
قبة اء للنشر والتوزيع تأليف علي مشاإدارة الشحن والتأمني، الناشر دار صف

-http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb171639

search=books&134513 

2-  
النقل والشحن والتأمني البحري يف ضوء القانون الدولي، الكاتب يوسف حسن يوسف 

2014. 

http://cdd.tvtc.gov.sa/
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb171639-134513&search=books
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb171639-134513&search=books
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 ملحق بتجهيزات املعامل والورش واملختربات

 

 املالحق واملراجع
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 والورش واملخترباتبيان باملعامل 

 اسم املعمل/الورشة م

الطاقة 

االستيعابية 

 للتدريب

 املوارد البشرية
املقررات التدريبية املستفيدة من 

 املعمل/الورشة/املخترب

 

 السكرتارية 

 احلاسب

 السكرتارية 

20 1 
1 
1 

 السكرتارية يف املستودعات

 استخدام احلاسب يف املستودعات

 املستودعاتتقنيات 

 

 

 

 قائمة بالتجهيزات التفصيلية لكل معمل أو ورشة أو خمترب

 معمل/ورشة/خمترب  

 الكمية اسم الصنف م

 4 طاولة مقسمة رابعية  -1

 2 كراسي  انتظار   -2

 16 كرسي  -3

 1 فاكس    -4

 1 سكنر  -5

 2 كرسي موظف   -6

 4 جهاز حاسب  -7

 1 آلة تصوير   -8
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 لكل معمل أو ورشة أو خمترب قائمة بالتجهيزات التفصيلية

 معمل/ورشة/خمترب  

 الكمية اسم الصنف م

 4 طاولة مقسمة رابعية -1

 2 كراسي  انتظار   -2

 16 كرسي  -3

 1 فاكس    -4

 1 سكنر  -5
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 ملحق عن أدوات التقييم

 تعريف التقييم: 

قياس التأثري الذي تركه التدريب ، كما ُعرِّف التقييم بأنه تقدير الشيء واحلكم عليههناك من عرَّف التقييم بأنه 

على املتدربني, وحتديد كمية حتصيل املتدربني أو احلصيلة اليت خرجوا بها من العملية التدريبية والعادات واملعارف واملهارات اليت 

 .اكتسبوها والتغيريات السلوكية لديهم

 أدوات وأساليب التقييم: 

 على أدوات التقييم الرئيسية التالية )ثالث أدوات(:ميكننا أن نقتصر 

 

 االختبارات واألعمال الشفوية: -1

من املتدرب حول  شفهيةهي أداة تقييم يتم تطبيقها خالل مواقف تعليمية وتدريبية خمتلفة للحصول على استجابات 

قضية أو موضوع معني، وتهدف هذه األداة إىل اختبار قدرة املتدرب على استخدام معلوماته السابقة وطريقة جتميعها 

لدعم  املناقشة الشفهية، وتعترب هذه األداة إحدى طرق التفكري اجلماعي اليت تعتمد على شفويةوترتيبها لتقدم بصور 

ة باإلضافة إىل أنها من أدوات التقييم، ميكن استخدامها يف تنمية وتعزيز القدرة التعبريية أو تعزيز فكرة ما، وهذه األدا

 عند املتدرب وتعزيز قدرته يف اإلصغاء واحلوار وثقته بنفسه، وتشمل هذه األداة مجيع أساليب واسرتاتيجيات التعلم مثل:

 .األسئلة الشفوية القصرية اليت يطرحها املدرب أو الزمالء 

 .احلوار الشفوي أثناء أداء نشاط 

  العرض الشفوي واملشاركة يف املناقشة عند عرض حاالت تدريبية أو يف عرض ما قامت به اجملموعة أو

 املتدرب من أعمال وأنشطة.

 .التقديم احلواري يف القراءات احلوارية 

 .متثيل األدوار 

أدوات التقييم

األداء العملي

األداء التعّرف

االختبارات 
واألعمال 
التحريرية

األعمال 
غير 
الصفية

األعمال
الصفية

اختبارات  

املقال

االختبارات  

املوضوعية

التوفيق أو 
المزاوجة

االختيار من 
متعدد

أسئلة 
التكملة

أسئلة 
الصواب 
والخطأ

االختبارات 
واألعمال الشفوية

تمثيل 
األدوار

التقديم 
الحواري 

في 
القراءات 
الحوارية

العرض 
الشفوي 

والمشاركة 
في 

المناقشة 

الحوار 
الشفوي 
أثناء أداء 

النشاط

األسئلة 
الشفوية 

القصيرة من 
المدرب )

(والزمالء
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 االختبارات واألعمال التحريرية: -2

ها خالل مواقف تعليمية وتدريبية خمتلفة تستخدم فيها الورقة والقلم للحصول على هي أداة تقييم يتم تطبيق

من املتدرب حول قضية أو موضوع معني، وتهدف إىل اختبار قدرة املتدرب على استخدام معلوماته  مكتوبةاستجابات 

ات واألعمال التحريرية من ، وميكننا أن ننظر إىل االختبارمكتوبةالسابقة وطريقة جتميعها وترتيبها لتقدم بصور 

 جانبني:

 اجلانب األول: األعمال الصفيِّة: 

وهي االختبارات واألعمال اليت يقوم بتنفيذها املتدرب يف الصف )الفصل أو الورشة( ومبتابعة مباشرة من 

الرتبويون على  املدرب، واألعمال اليت ُيعدَّها وجيهزها املدرب لتنفيذها يف الصف مبا يف ذلك االختبارات، وقد اتفق

 تقسيم االختبارات اليت ُيعدَّها املدرب إىل نوعني:

ويتحدد مفهوم االختبارات املوضوعية مبدى ُبعدها عن مصطلح الذاتية يف تناوهلا   االختبارات املوضوعية:-أ

من  لتقييم املتدرب بشكل ال خيتلف باختالف املقوِّم )املصحح(، وتتكون االختبارات املوضوعية يف العادة

عدد كبري من األسئلة القصرية اليت تتطلب إجابات حمددة وكل سؤال وجوابه يقيس شيئا واحدا أو جزئية 

من جزئيات املوضوع واليت ميكن تقدير صحتها أو خطأها بدرجة عالية من الدقة ونظرا لتعدد األسئلة يف 

ة املوضوعية قياس قدرات عقلية االختبار الواحد فيصبح من املمكن تغطية أجزاء كبرية، وتستطيع األسئل

 متنوعة تصل إىل أعلى املستويات، وتأخذ االختبارات املوضوعية عدة أشكال وصور منها:

  أسئلة الصواب واخلطأ: وتتكون من جمموعة من العبارات املتضمنة حقائق عملية معينة وتتطلب

ة بنعم أو ال أو احلكم على اختيار إجابة واحدة للحكم على العبارات بالصواب أو اخلطأ أو اإلجاب

 العبارة بأنها تدل على رأى أو حقيقة.

  أسئلة التكملة: يتكون سؤال التكملة من مجلة أو عدة مجل حمذوف منها بعض الكلمات أو

العبارات أو الرموز ويطلب وضع الكلمة املناسبة أو العبارة احملذوفة يف املكان اخلالي وتهدف إىل 

 تذكر العبارات حبيث يستكمل املعنى املقصود. اختبار قدرة املتعلم على

  أسئلة االختيار من متعدد: وهى األكثر شيوعا ويتكون فيها السؤال من مشكلة تصاغ يف صورة

سؤال مباشر أو عبارة ناقصة وقائمة من احللول املقرتحة تسمى البدائل االختيارية ويطلب من املتدرب 

 اختيار البديل الصحيح.

 و املزاوجة: وتتألف من عمودين متوازيني حيتوى كل منها على جمموعة من العبارات أسئلة التوفيق أ

أو الرموز أو الكلمات إحداهما عادة ما يكون على اليمني ويسمى املقدمات والثاني على اليسار 

ويسمى االستجابات ويطلب من املتدرب اختيار املناسب من العمودين املتوازيني، ومنعا للتخمني يوضع 

 سؤال حبيث يزيد عن عدد البنود الواردة يف العمود اآلخر.ال

هي اختبارات تتضمن أسئلة مفتوحة ويرتك للمتدرب حرية تنظيم وترتيب اإلجابة واملعلومات  اختبارات املقال:-ب

والتعبري عنها بأسلوبه اخلاص، وتسمى باختبارات املقال ألن أسئلتها تتطلب عادة كتابة عدة سطور، ومن 

ذه الطريقة أن األسئلة تكون غري حمددة، وتكون اإلجابة لألسئلة املقالية حسب نوع السؤال فالبعض عيوب ه

 من األسئلة يكون ذا إجابة حّرة بينما تتجه بعض األسئلة املقالية إىل اإلجابات املقّيدة.
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 اجلانب الثاني: األعمال غري الصفيِّة:

املتدرب بتنفيذها خارج املوقف الصّفي، وهي عبارة عن أعمال وهي األعمال واألنشطة الكتابية اليت يقوم 

أو أسئلة أو معلومات يقوم املتدرب جبمعها من مصادر خارجية أو عن طريق املالحظة أو القيام مبهارات معينة 

 بهدف إثراء معارفه وتدريبه على مهارات خمتلفة مثل حل الواجبات املنزلية وكتابة التقارير والقيام بالبحوث

 وتسجيل املالحظات.

 األداء العملي:-3

 هي أداة تقييم يتم تطبيقها خالل ممارسة أداء مهارة عملية أو تنفيذ عمل حمدد، وتنقسم إىل:

ويف هذا النوع يتم قياس وتقييم قدرة املتدرب على تصنيف األشياء والتعرف على اخلصائص األساسية  التعرف:

 لألداء مثل حتديد العينات أو اختيار اآللة واجلهاز املناسب لعمل ما، أو حتديد أجزاء من آلة أو جهاز.

 حيث يطلب من املتدرب أداء عمل معني أو حل مشكلة ما. األداء الفعلي:

كال اجلزئني )التعرف واألداء الفعلي( يتم استخدام املالحظة لتقييم املتدرب، كما ميكن توثيق املالحظة يف 

عن طريق استخدام بطاقة األداء وهذه البطاقة عبارة عن توثيق ألجزاء العمل وخطواته ومهاراته املختلفة، حبيث يضع 

إىل مقدار إتقان املتدرب يف األداء والزمن الذي استغرقه يف املقّيم إشارة أو نسبة معينة أمام كل خطوة أو جزء تشري 

 التنفيذ.
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 املراجع

 املراجع 

 األسلوب العلمي يف التخزين ، الغرفة التجارية الصناعية جبدة مركز البحوث.  -1

 م  2015إدارة الشراء والتخزين تأليف الدكتور حممد سلطان محو   -2

3-  
 –إدارة املواد )الشراء والتخزين( تأليف سليمان خاد عبيدات ،مصطفى شاويش ،عمان 

 2008األردن 

4-  
 املفهوم و القواعد و املهارات :إدارة الوقت،املؤلف مدحت حممد أبو النصر ،دار املنهل 2015م

5-  

  Jil Scientific، مقال للسيدة سامية مهداوي الناشر  إدارة الوقت : بني املفهوم و األهمية

Research Center 2015 م يف جملةInsānīyah -Ulūm al-Majallat Jīl al 

 2015 Issue 8 Ijtimāīyah-al-wa 

6-  

حسني ، علياء حممد ،املؤلف  القائد الصغري و مهارات ختطيط الوقت و إدارة الذات

r Training & Arab Group fo، الناشر  احلجازي ، خالد حممد  فكري

2015Publishing 

 فن إدارة الوقت –ليك ماكينزي، مصيدة الوقت   -7

8-  
دار الكتب القانونية ، النظام القانوني للحكومة االلكرتونية ، عبدالفتاح بيومي حجازي ، 

 2007مصر،

 .2008دار احلامد للنشر، عمان،التجارة االلكرتونية ، خضر مصباح الطيطي ،  -9

10-  
، دار الفجر للنشر ، القاهرة اإلدارة اإللكرتونية ،إيان دودج ترمجة عبداحلكم اخلزامي

،2006 

11-  
عمان  –االردن  دار وائل للنشر والتوزيع ،للكاتب : عالء الساملي ،اإلدارة اإللكرتونية

 م2009

12-  
الرياض مقومات االقتصاد الرقمي ومدخل إىل اقتصاديات االنرتنيت، حسن مظفر الرزو ،

 2006،معهد اإلدارة العامة ، 

 13-  
الرياض، معهد اإلدارة اإلدارة االلكرتونية وآفاق تطبيقاتها العربية ،سعيد غالب ياسني ،

 2005العامة ،

 14-  
دار الفكر اجلامعي ، االسكندرية احلكومة االلكرتونية ، بني الواقع والطموح ،

،2008. 

 15-  
،دار اجلامعة اجلديدة احلكومة االلكرتونية بني النظرية والتطبيق ،عصام عبدالفتاح مطر

 2008،األزاريطة ،

 16-  
عبد احلميد رضا عبد اللطيف، بشري إبراهيم زنداح، اإلدارة املكتبية وأعمال السكرتارية 

 يف األجهزة احلكومية

 17-  
اهلل، عبداحلميد رضا عبداللطيف، إجراءات امينت ن.ماكفرالند، ترمجة: حممد عبداهلل مجعة عبيد 

 السكرتارية: إدارة املكاتب واألنظمة اآللية
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 18-  
عمان  –االردن  دار وائل للنشر والتوزيع ،للكاتب : أمحد علي صاحل، إدارة األعمال الدولية

 م2012

 19-  
 دار أسامة للنشر والتوزيع ،للكاتب : فهمي حممود شكري ،املعجم التجاري واالقتصادي

 م2011عمان  –االردن 

 20-  
عمان  –االردن  دار أسامة للنشر والتوزيع، للكاتب : ابراهيم اخلالدي ،معجم االدارة

 م2011

 21-  
مؤسسة الوراق للنشر  ،للكاتب : توفيق خليل ابو اصبع ،مصطلحات التجارة الدولية

 م2007عمان  –االردن  والتوزيع

 22-  
عمان  –االردن  دار وائل للنشر والتوزيع ،للكاتب : نائل املومين ،إدارة الكوارث واألزمات

 م2012

 23-  
 –االردن  مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،للكاتب : بامسة فاضل عباس ،السالمة يف املخازن

 م2008عمان 

 األسلوب العلمي يف التخزين ،الغرفة التجارية الصناعية جبدة مركز البحوث.  -24 

 م ، جامعة امللك سعود2012الشاملة تأليف خالد بن سعد بن سعيد إدارة اجلودة   -25 

 26-  
للكاتب :  ،املفاهيم النظرية وابعادها التطبيقية يف جمال اخلدمات-ادارة اجلودة الشاملة 

 م2015االردن عمان  دار املناهج للنشر والتوزيع ، جميد الكرخي

 27-  
دار وائل للنشر  ،للكاتب : حمفوظ امحد جودة ،مفاهيم وتطبيقات -إدارة اجلودة الشاملة

 م2014عمان  –،االردن والتوزيع

 علي السلمي، إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات التأهل لأليزو   -28 

 حمفوظ أمحد جودة، إدارة اجلودة الشاملة: مفاهيم وتطبيقات  -29 

 30-  
دار وائل للنشر  ،للكاتب : عبد الستار حممد العلي ،اإلدارة احلديثة للمخازن واملشرتيات

 م2010عمان  –االردن  والتوزيع

 األصول العلمية للشراء والتخزين ،تأليف صالح الشنواني ، جامعة أسيوط     -31 

 م 2015إدارة الشراء والتخزين ، تأليف حممد سلطان محو   -32 

 األسلوب العلمي يف التخزين، الغرفة التجارية الصناعية جبدة مركز البحوث       -33 

 إدارة املواد ) الشراء والتخزين( تأليف سليمان خالد عبيدات ، مصطفى جنيب شاويش   -34 

 إدارة املخزون السلعي ، تأليف حممد الصرييف ، بشري العالق   -35 

 2015أبريل  1إدارة املخازن واملخزون، وكالة أكادميي   -36 

 ختطيط ورقابة التخزين تأليف جاسم ناصر حسني ،صباح النجار،محيد سلمان     -37 

 م 2014إدارة املخزون تأليف توني وايلد :  اعداد قسم الرتمجة بدار الفاروق   -38 

 األسلوب العملي يف التخزين ،الغرفة التجارية الصناعية جبدة مركز البحوث   -39 
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 97من  97

 2014البحري يف ضوء القانون الدولي، الكاتب يوسف حسن يوسف  النقل والشحن والتأمني  -40 

 ختطيط ورقابة التخزين تأليف جاسم ناصر حسني ،صباح النجار،محيد سلمان    -41 

 األصول العملية للشراء والتخزين تأليف دكتور صالح الشنواني  -42 

 م 2008شاويش  إدارة املواد )الشراء والتخزين( ،تأليف سليمان عبيدات،مصطفى  -43 

 برنامج مساك  -44 

 45-  
مركز الدراسات املستودعية املعاصرة، كتاب املمارسات العصرية يف تنظيم املستودعات 

2011 

 46-  
كتاب جديد يف إدارة املخازن وفًقا ألحدث األساليب والطرق العلمية إدارة املخازن،  

 2013تأليف جوين ريتشاردز ترمجة عائشة محدي والتكنولوجية

 األسلوب العلمي يف التخزين ، الغرفة التجارية الصناعية جبدة مركز البحوث   -47 

 م 2008ختطيط ورقابة التتخزين و تأليف جاسم ناصر حسني   -48 

 49-  
إدارة املواد واالمداد من الناحية العلمية والعملية تأليف صالح الدين عبدالباقي وعبد الغفار حنفي 

 م 2000

 إدارة اللوجستيات للدكتور حممد عبده حافظ   -50 

 إدارة االعمال اللوجستية )مدخل التوزيع واالمداد( تأليف علي فالح الزعيب وزكريا امحد عزام     -51 

 

 

 

 

 

 


