
 جمهورية العراق

 

 المعقل االهلية اسم الجامعة:

 ادارة واقتصاد اسم الكلية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ادارة االعمال  اسم القسم: جهاز اإلشراف والتقويم العلمي
 الثانية  المرحلة: 
اسم المحاضر  

 الثالثي
 مروه ابراهيم زيد

 مدرس  اللقب العلمي 
 دكتور ل العلمي:المؤه 
 جامعة المعقل / قسم ادارة االعمال  مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي

 مروه ابراهيم زيد  االسم

 Marwah.zaid@almaaqal.edu.iq البريد االلكتروني

 ادارة االمدادات اسم المادة

  مقرر الفصل

 
 أهداف المادة

مفاهيم االمدادات وسلسلة االمداد وتقييم مختلف الممارسات  اعطاء الطالب فهم متعمق على مستوى متقدم حول
 اللوجستية  لألعمال

 
 التفاصيل األساسية للمادة

 اعتماد المحاضرات االلكترونية   لتدريس مقرر المادة 

 
 الكتب المنهجية

 امادارة االعمال اللوجستية )مدخل التوزيع واالمداد ( المؤلف علي فالح الزعبي وزكريا احمد عز

 
 المصادر الخارجية

 مصادر من االنترنت 

 
 تقديرات الفصل

 

 1درجة امتحان ف درجة السعي  درجة النشاط  االمتحان الفصلي  

 النهائي 
 الدرجة النهائية 

40 10 50 50 100 

 
 معلومات أضافية

 

     

 

 

 

 

 
 



 جمهورية العراق

 

 المعقل االهلية اسم الجامعة:

 ادارة واقتصاد اسم الكلية: والبحث العلمي وزارة التعليم العالي

 ادارة االعمال  اسم القسم: جهاز اإلشراف والتقويم العلمي
 الثانية  المرحلة: 
 مروه ابراهيم زيد اسم المحاضر الثالثي 
 مدرس  اللقب العلمي 
 دكتور المؤهل العلمي: 
 جامعة المعقل / قسم ادارة االعمال  مكان العمل 

 دول الدروس األسبوعيج
 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ 
اهمية ،  اللوجستية لألعمالمفهوم  وماهية االعمال اللوجستية  والتطور التاريخي  18/10 1

االعمال اللوجستية ، اسباب وعوامل ظهور االعمال اللوجستية ، اهداف ادارة 

 االعمال اللوجستية وعناصر كلفتها

  

وظائف ادارة االعمال اللوجستية ، منافع ومحددات االعمال اللوجستية وانشطة   25/10 2

 االعمال اللوجستية، مهام واختصاصات ادارة االعمال اللوجستية 
  

مكونات وعناصر مزيج االعمال اللوجستية ، اسس وركائز ادارة االعمال  1/11 3

ية باإلدارات االخرى ، عالقه عناصر اللوجستية ، عالقة ادارة االعمال اللوجست

 المزيج االعمال اللوجستية وعناصر المزيج التسويقي االساسية

  

االعمال اللوجستية وخدمة الزبائن ، دوره حياة المنتج ، الجيوش ، والبيئة ، مناخ  8/11 4

 ادارة االعمال اللوجستية المتغير ، استراتيجية ادارة االعمال اللوجستية
  

   بيئة االعمال اللوجستية)اقسام البيئة الخاصة والعامة ( 15/11 5

 SWOTانواع بيئة االعمال اللوجستية )الجزئية والكلية (وتحليل البيئة وفق  22/11 6

 والعوامل المؤثرة على الشركة ضمن بيئة االعمال اللوجستية
  

   االمتحان الفصلي تحديد السعي  29/11 7

   للوجستية نظم المعلومات ا 6/12 8

   قنوات االعمال اللوجستية  13/12 9

   قنوات االعمال اللوجستية الوظيفية  20/12 10

   قنوات االعمال اللوجستية التجارية  27/12 11

   نظام التوزيع المادي  3/1 12

13 10/1    ادارة وظيفية النقل ووسائط النقل  

14 17/1    ات االعمال اللوجستية في صناعة الخدم 

15 24/1    قنوات االعمال اللوجستية الدولية 

   االمتحان الفصلي النهائي  16

 عطلة نصف السنة
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