
                                 Material management 

Definition of material management: 

Material management is a scientific technique , concerned with planning 

, organizing , and control of materials  , from their initial purchase to 

destination. 

Materials management  Tasks: 

1. Procurement and purchasing. 

2. Expending. 

3. Material handling. 

4. Distribution. 

5. Cost control. 

6. Inventory management /Warehousing. 

7. Transportation. 

Basic  objectives called the famous 5 RS of material management . They 

are acquisition of materials and services : 

1. The right quality. 

2. The right quantity. 

3. The right time. 

4. The right source. 

5. The right price. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   المواد إدارة                                           

: المواد إدارةتعرٌف 

المواد هً تقنٌة علمٌة تهتم بالتخطٌط والتنظٌم والسٌطرة على المواد من بداٌة  عملٌة  إدارة

. عملٌة ال إتمامالشراء وحتى 

: المواد إدارةمهام 

 ات وعملٌة الشراءالمشتري .1

 .التعجٌل \التسرٌع  .2

 .نقل المواد .3

 .التوزٌع .4

 .على التكلفة السٌطرة .5

 .التخزٌن \مخازن ال إدارة .6

 .وسٌلة النقل .7

 

: المواد إلدارةالرئٌسٌة  األهداف

هً اكتساب للمواد .المواد  إلدارةالمشهورة  (العناصر الخمسة المشهورة)تسمى  غالبا ما

: والخدمات 

 . لمطلوبة ا الجودة  .1

 .الكمٌة المطلوبة .2

 .الوقت المطلوب .3

 .المصدر المطلوب .4

. بالسعر المناس .5
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Goals of materials management: 

1. To buy at the  lowest price . 

2. To maintain a high inventory turnover. 

3. To maintain continuity of supply. 

4. To maintain the specified material quality. 

5. To participate in make or buy decisions . 

6. To achieve a high degree of corporation . 

7. To develop and maintain  good supplier relationship. 

8. To develop reliable alternate sources of supplying. 

 

 

Benefits of materials management : 

1. The effective materials management plan enhances an 

institutional master plan. 

2. An institutional campus , office, or housing complex can expect a 

myriad of benefits from an effective materials management plan. 

3. For participants , there are long- term cost saving. 

4. Reduces annual operating costs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    2المواد إدارة                                                

. المواد إدارةتكملة موضوع :  مالحظة

 

: المواد  إدارةأهداف 

 .شراء ألل األسعار .1

 .الحفاظ على تدوٌر أعلى مخزون .2

 .الحفاظ على استمرارٌة التجهٌز .3

 .ستوى جودة المادةالحفاظ على م .4

 .المساهمة فً صنع أو شراء المواد .5

 .من التعاون  أعلى مستوى  تحمٌك .6

 .وإدامة عاللة جٌدة مع المجهزتطوٌر  .7

 .تطوٌر مورد بدٌل موثوق للتجهٌز .8

 

: المواد إدارةئد فوا

 .المواد الفعالة تحسن الخطة المؤسساتٌة الرئٌسة إدارةخطة  إن .1

ٌتولع فوائد كثٌرة تحصل علٌها مؤسسات الحرم الجامعً والمكاتب والمجمعات   .2

 .المواد إلدارةالسكنٌة وذلن بوضع خطة فعالة 

 .ذات مدى بعٌدهنان مدخرات مادٌة للمساهمٌن  .3

 .تخفٌض تكالٌف التشغٌل السنوي .4

   

 

  

 

 

 

 

 

  



                                                  Communication  

Definition of communication: 

Communication is a process of transferring the information from the 

sender to the receiver . 

Kinds of communication : 

1. Verbal(oral) communication. 

2. Non verbal communication. 

3. Written communication. 

 

Directions of communication: 

1. Vertical : occurs between bosses and subordinates. 

2. Horizontal : occurs between organization units in the same level. 

 

Communication importance for any organization or firm: 

1. To establish goals of an organization. 

2. To develop plans for their achievement. 

3. To select , develop , appraise members of the organization. 

4. To organize human and other resources in the most effective way. 

5. To lead , direct , motivate ,the employees. 

6. To control performance. 

7. To meet external needs. 

 

Basic elements of  communication: 

1. Sender : the first side who send the information to the receiver.  

2. Receiver : the person to whom a message is directed . 

3. Message : the information that the sender sends to the receiver. 

4. Medium : is also called the channel by which  a message is 

transmitted such as text message that are transmitted through of 

cell phones , conferences , movies , etc . 

 

 



Purposes of communication : 

1. Transfer the information . 

2. Coordination . 

3. Learning management skills . 

4. Preparing  people to accept change . 

5. Developing good human relations . 

6. Ideas of  subordinates encouraged. 

 

االتصاالت                                                      

: تعرٌف االتصاالت 

. المستلم إلىصاالت هً عملٌة تبادل المعلومات من المرسل االت

 

:  تصاالت اال أنواع 

 .(الشفهٌة)االتصاالت اللفظٌة  .1

 .االتصاالت الغٌر لفظٌة .2

 . االتصاالت الكتابٌة .3

 

: اتجاهات االتصاالت 

 .و ٌحدث بٌن الرؤساء والمرؤوسٌن : عمودٌة  .1

 .بنفس لمستوى الوظٌفًوٌحدث بٌن كادر المؤسسة :  أفقً .2

   

: منظمة  فً أيت االتصاال أهمٌة

 .المؤسسة  أهدافلوضع  .1

 .تطوٌر خطط النجازاتهم  .2

 .فً المنظمة  األعضاءاختٌار وتطوٌر وتقٌٌم  .3

 .لتنظٌم الموارد البشرٌة و غٌرها بأكثر طرٌقة فعالة  .4

 .قٌادة وتوجٌه و تحفٌز الموظفٌن  .5

 .على الداء  السٌطرة .6

 .فة الحاجات الخارجٌة معر .7
 

 

 



:   األساسٌةعنصر االتصاالت 

 . الطرف الذي ٌرسل المعلومات للمستلم هو: المرسل  .1

 .ه له الرسالة هو الشخص الذي توج: المستلم  .2

 .المستلم  إلىالمعلومات التً ٌرسلها المرسل : ة الرسال .3

المكتوبة التً ترسل بواسطة الرسالة : طرٌقة نقل الرسالة مثل  أٌضاو تسمى :  األداة  .4

 .الخ ,  األفالم, المؤتمرات , الخلوٌة تف االهو
 

 

  :االتصاالت  الغرض من

 .ٌانات بنقل ال .1

 .التنسٌق  .2

 .اإلدارةتعلم مهارات  .3

 .لقبول التغٌر  األشخاص إعداد .4

 .جٌدة  إنسانٌةتطوٌر عالقات  .5

. كادر العمل أفكارتشجٌع  .6

 

 

  

 

  

 

 



                                 Definition of management 

Management : is a set of duties responsibilities and relationships 

directed toward an organizational goals by guiding a group of people to 

achieve these goals. 

 

Features of management : 

1. Universal. 

2. Goal oriented. 

3. Continuous process. 

4. Multi dimensional. 

5. Group activity. 

6. Dynamic function. 

7. Intangible force. 

Functions of management : 

1. Planning : means to decide what to be done in the future. 

2. Organizing : means once the plans are formulated , the next step 

is to organize the activities and resources . 

3. Staffing: involves hiring personnel for carrying out various 

activities of the organization. 

4.   Directing : it is the task of the manager to guide , supervise, lead, 

and motivate the subordinates. 

5. Controlling : the controlling function of management involves a 

number of steps to be taken to make sure that the performance of 

the employees is as per the plan. 

6. Coordination : is an important feature of management which 

means the integration of the activities , processes and operation 

of the organization. 

Importance of management : 

1. Management helps in achieving group goals. 

2. Management increases efficiency. 

3. Management creates a dynamic organization. 

4. Management helps in achieving personal objectives. 

5. Management helps in the development of the society. 

 



اإلدارة تعرٌف                                                

المؤسسة وذلك أهداف لٌات والعالقات توجه نحو مجموعة من الواجبات و المسؤو:  اإلدارة

.  األهدافبقٌادة مجموعة من الناس لتحقٌق تلك 

:  اإلدارةمٌزات  

 .شمولٌة .1

 .ذات هدف .2

 .نهج مستمر .3

 .متعددة االتجاهات .4

 .نشاط المجموعات .5

 .وظٌفة دٌنامٌكٌة .6

 .قوة غٌر ملموسة .7

 

:  اإلدارةوظائف 

 .تحدٌد ما الذي ٌجب أن ٌتم عمله فً المستقبل : التخطٌط  .1

 .فان الخطوة التالٌة هو تنظٌم النشاطات والمصادر. عند وضع الخطط:  التنظٌم .2

 .ٌام بأداء نشاطات متعددة للمنظمةٌتضمن توظٌف أشخاص للق : التوظٌف  .3

 .والقٌادة وتحفٌز الكادر, واإلشراف للتوجٌه دٌر وظٌفة الموهو : التوجٌه  .4

 أداءللتأكد من عدد الخطوات التً ٌجب اتخاذها على  اإلدارةتتضمن سٌطرة : السٌطرة  .5

 .العاملٌن وفقا للخطط

 العملٌاتوالتً تعنً توحٌد النشاطات وسٌر  لإلدارةمهمة وهً مٌزة : التنسٌق  .6

  .للمنظمة  واألعمال

 

:  اإلدارةأهمٌة 

 .فً تحقٌق أهداف المجموعة  اإلدارةتساعد  .1

 .تزٌد من الكفاءة  اإلدارة إن .2

 .مؤسسة دٌنامٌكٌة اإلدارةتنشئ  .3

 .الشخصٌة األهداففً تحقٌق  اإلدارةتساعد  .4

 .فً تطوٌر المجتمع اإلدارةد عاتس .5

    



                                         Statistics of business 

Definition of statistics : 

Statistics : is a science searching for the means for collecting special facts 

concerning different phenomena and coordinate them numerically in 

order to study and derive the results. 

 

Function of statistics : 

The function of statistics is to analyze and explain data( real data ) ,then 

deriving and summarizing results in order to arrive to numerical 

scientific recommendations to solve problem that needs certain answers 

  

Task of the Iraqi Central System of Statistics: 

1. Financial statistics system                                                                  

care about national economy and its average of growth . 

2. Price statistics for all commodities , food  and industrial ptoducts.                                                   

care about the price of agricultural commodities . 

3. Statistics of wages and labor                                                                    

it reflects  the number of workers in the general and private sector 

enter prices. 

 

 

شاء هللا  إنفً المحاضرة المادمة  الموضوع تكملة

 

 

 

 

 

 

 

 



األعمال  إحصائٌات                                         

 

بظواهر مختلفة وٌتم تنسٌمها عددٌا هو علم ٌبحث عن وسائل لجمع حمائك معٌنة تتعلك  اإلحصاء

  .من أجل دراسة واستحصال النتائج 

  

:  اإلحصاءوظٌفة 

ج ائثم اشتماق و تلخٌص النت( نات حمٌمٌة بٌا) ت اهً تحلٌل و شرح البٌان اإلحصاءإن وظٌفة 

. معٌنة  إجابات إلىمن أجل الحصول على توصٌات عددٌة علمٌة لحل مشاكل تحتاج 

   

: فً العراق  لإلحصاءوظٌفة الجهاز المركزي 

                                                                  : المالً  اإلحصاءجهاز  .1

 بااللتصاد الوطنً ومستواه التنمويهتم ي

                                                             :   أسعار السلع  إحصاءجهاز  .2

 .والصناعٌة الغذائٌة جات تالزراعٌة والمن السلع  أسعارٌهتم ب

                                                     :    لعمالة او األجور إحصاءز جها .3

      .ٌظهر فٌه عدد العمال فً لطاع المشارٌع العامة والخاصة 

 

                                                                                                                        شاء هللا إنالموضوع فً المحاضرة المادمة  تكملة

 

 



: اإلحصاءحاضرة متكملة 

4. Agricultural statistics : 

It reflects the real structure of agricultural sector and relative 

importance of the agricultural sector. 

5. Population statistics : 

It's object is to restrict human resource of the country and determine 

the properties and capabilities of these resources to help the 

government to offer services .   

6. Statistics of faunal wealth: 

It is an indicator helping in accomplishing programs concerning faunal 

wealth and keeping it. 

7.Industries statistics  

It reflects the reality of the industrial sector , and the changes occurring 

on it. 

8. Commercial statistics : 

A. External trade : it is an indicator of the range of development 

occurring on the productive economy structure . 

B. Internal trade : 

It gives the truth about the structure and properties of the sector. 

 

Properties of statistics. 

The properties of statistics consist of four stages: 

a. Observing. 

b. Collecting data. 

c. Analyzing 

d. Conclusions and results. 

 



: الزراعي اإلحصاء.4

  .النسبية للقطاع الزراعي واألهميةويظهر فيه التركيب الحقيقي للقطاع الزراعي 

: السكان  إحصاء. 5

حصر الموارد البشرية للبلد وتحديد الخصائص والقدرات لهذه الموارد وذلك لمساعدة وظيفتها 

. الحكومة في تقديم الخدمات

: الثروة الحيوانية  إحصاء. 6

. والحفاظ عليهاالتي تخص الثروة الحيوانية  هو مؤشر يساعد في انجاز

:  الصناعي اإلحصاء. 7

. يظهر فيه حقيقة القطاع الصناعي و التغيرات التي تحدث لها

: التجاري اإلحصاء. 8

: التجارة الخارجية.أ

. الذي يحدث في هيكلية االقتصاد الوطني نموالمعدل يعكس وهو مؤشر 

: التجارة الخارجية . ب

. حقيقة هيكلة وخصائص القطاعتعطي 

 

. أربع مراحل تتكون من  اإلحصاءعملية :اإلحصاءعملية 

 المراقبة  . أ

 ناتجمع البيا . ب

 التحليل . ت

 الخاتمة والنتائج . ث

   

 

  

 



Insurance……. 

What is insurance? 

Insurance is a contract in which an individual receives a financial 

protection against losses from an insurance company. 

What are the types of insurance ? 

1. Life insurance or personal insurance. 

2. Health insurance. 

3. Home insurance. 

4. Car insurance. 

5. Education insurance. 

Benefits of insurance to insured: 

1. Insurance provides security against risk and uncertainty. 

2. It enables the insured to concentrate on his work without fear of 

loss due to risk and uncertainty. 

3. It inculcates regular savings habit, as in the case of life Insurance . 

4. The insurance  policy can be mortgaged and funds raised in case 

of financial requirement . 

5. Insurance policies , especially pension plans provides for income 

security during old age. 

6. The insured gets tax benefits for the amount of premium paid . 

7. Insurance of goods may be a mandatory requirement in certain 

contacts. 

 

 

 

 

 

 

 



التامين  ...................

؟   ميناما هو الت

. ان التامين هو عقد يستلم فيها شخص ما تامين مالي ضد الخسائر من قبل مكتب التامين

التامين؟  أنواعما هي 

 .التامين على الحياة او التامين الشخصي .1

 .الصحيمين االت .2

 . التامين على السكن .3

 .التامين على السيارات .4

 .ين على التعليمالتام .5

: فوائد التامين والمؤمن عليه

 .يقدم التامين الحماية ضد الخطر .1

من ان يركز على عمله دون الخوف من الخسارة بسبب الخطر او ن عليه متمكن المؤ .2

 .المجهول

 .تنمي طريقة االدخار مثل التامين على الحياة .3

 .و مادية في حالة المتطلبات المالية عقارية ن اميون سياسة التن الممكن ان تكم .4

 .تزود سياسات التامين وخصوصا الرواتب التقاعدية ضمان مالي خالل فترة الشيخوخة .5

 .ضريبية لمبلغ التامين المدفوع أرباحيحصل المؤمن عليه  .6

  .في العقود اإللزاميةقد يكون التامين على البضائع من ضمن الشروط  .7



Warehouse 

What is warehouse? 

Warehouse is a large building where new materials or manufactured 

goods may be stored before their export or distribution for sale. 

What is the difference between warehousing and warehouse 

management? 

Warehousing is the storage of goods for profit .The physical location, the 

warehouse is a storage facility that receives goods and products for the 

eventual distribution to consumers or other business . A warehouse is 

also called a distribution center. 

Warehouse management is the process of coordinating the incoming 

goods the subsequent storage and tracking of the goods, and finally, the 

distribution of the goods to their proper destinations.  

What are the reasons of the warehousing? 

1. To support the company 's costumer policy . 

2. To maintain a source of supply without interruption. 

3. To achieve transportation economies . 

4. To  support changing market conditions and sudden changes in 

demands . 

5. To support any JIT programs . 

6. To provide customers with the right mix of products at all times 

and all locations 

7. To ensure least logistics cost for a desired level of customer 

services. 

 

 

 

 

 



 ما هو المستودع ؟............................. 

ان المستودع هو عبارة عن بناء كبٌر حٌث من الممكن ان  تخزن به المواد الخام والبضائع 

 .المصنعة لبل تصدٌرها او توزٌعها ألغراض البٌع 

 ؟(المستودعات)ما هو الفرق بٌن التخزٌن وإدارة المخازن

المستودع هو منشأة لخزن السلع التً ,المولع .التخزٌن هو عملٌة خزن البضائع ألجل الربح ان

والمنتجات فٌها ألجل التوزٌع النهائً للمستهلكٌن او ألجل أعمال أخرى ٌتم استالم البضائع 

هً عملٌة تنسٌك ( المستودعات)اما إدارة المخازن .وٌسمى المستودع أٌضا مركزا للتوزٌع .

توزٌع البضائع الى ,وأخٌرا, ع الواردة والخزن الذي ٌأتً الحما مع متابعة البضائعلبضائا

 .وجهتها األخٌرة

 ما هً أسباب التخزٌن؟

 .سٌاسة دعم الشركة للزبون.1

 .الحفاظ على استمرارٌة مصدر التجهٌز.2

 .التصادات وسائل النملتحمٌك .3

 .الطلباتفً  دعم متغٌرات ظروف السوق والمتغٌرات المفاجئة.4

 (تعنً اإلنتاج فً الولت والكمٌة الالزمتٌن.JUST IN TIME.)JITدعم برامج . 5

 .تزوٌد الزبائن بالبضائع المطلوبة فً كل األولات والموالع.6

 .تأمٌن ألل كلفة للخدمات اللوجستٌة للمستوى المطلوب بالنسبة للزبون.7

 .أنواع المستودعات

 .مستودعات خاصة .1

 .ةمستودعات عام.2

 .مستودعات خاصة للتعالد.3

 ما هً اهداف التخزٌن؟

 .تحمٌك ألصى فعالٌة الستخدام المساحة المتاحة .1

 .تحمٌك الصى فعالٌة الستخدام المعدات .2

 .تحمٌك الصى فعالٌة الستخدام العمالة .3

 .تحمٌك الصى إمكانٌة توصٌل لكل المواد .4

 .تحمٌك الصى حماٌة لكل المواد .5

 .الستخدام المعلومات تحمٌك الصى فعالٌة .6



 .تحمٌك الصى حماٌة لممتلكات الشركة .7

 .خفض معالجة البضائع .8

 .خفض كلفة تشغٌل الشركة .9

 

 



The third  week……..  

                                            Marketing 

What is marketing? 

Marketing refers to the  activities of a company  associated with buying 

and selling product or service. It includes advertising selling delivering 

products to people. 

People who work in companies' marketing departments try to get the 

attention of target audiences using slogans, packaging design, celebrity 

endorsements and general media exposure. 

What is the importance of marketing? 

1. Marketing helps in Transfer,  Exchanging and Movement of Goods. 

2. Marketing is helpful in Raising and maintaining the standard of 

living of the community. 

3. Marketing creates employment. 

4. Marketing is a source of income and revenue. 

5. Marketing acts as basis for making decisions. 

6. Marketing acts as a source of new ideas. 

7. Marketing is helpful in development of an economy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الثالث األسبوع 

 

 التسوٌق                                       

 

 ما هو التسوٌق؟

 .ٌشٌر التسوٌق إلى نشاطات الشركة المرتبطة بعملٌات شراء وبٌع المنتج أو تقدٌم الخدمات

 . إلى جمهور الناستسلٌم المنتجات   و وبٌع, وتتضمن اإلعالنات 

والمؤسسات التسوٌقٌة  تحاول أن تجذب انتباه , إن األشخاص الذٌن ٌعملون فً الشركات 

والحصول على عقود دعائٌة مع ,وتصمٌم األغلفة ,جمهور الناس مستخدمٌن الشعارات 

 .امةوعروض وسائل اإلعالم الع, األشخاص المشهورٌن 

 ما هو التسوٌق؟

 .ٌساعد التسوٌق على نقل وتبادل وحركة البضائع .1

 .ٌساعد التسوٌق على رفع المستوى المعٌشً للمجتمع والحفاظ علٌه .2

 .ٌوفر التسوٌق فرصا للعمل .3

 .إن التسوٌق هو مصدر للدخل المادي  و األرباح .4

 .إن التسوٌق هو أساس التخاذ القرارات .5

 .الجدٌدة إن التسوٌق هو مصدر لألفكار  .6

 .   ٌساعد التسوٌق على تطوٌر االقتصاد .7

 

 



                                            Accounting 

 

Definition of accounting: 

Accounting is the science and art of recording , classifying and 

summarizing of money transaction and interpreting the results. 

What are the objectives of financial accounting ? 

1. Recording financial transactions. 

2. Classifying the financial transactions. 

3. Calculating the results of the firms(profit or loss). 

4.  Showing the real financial standing of the firm at the end of the 

accounting period. 

5. Supplying the managerial of the firm with the necessary 

accounting information . 

What are Branches of accounting? 

1. Financial accounting. 

2. Cost accounting. 

3. Managerial accounting. 

4. Taxation accounting. 

5. Auditing. 

6. Government accounting. 

7. Bank accounting. 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .المحاسبة                                                

 

 :تعريف الحاسبة

والتصنيف واستخالص العمليات التجارية للمال و احصيلة ,إن المحاسبة هي علم وفن التسجيل 

 .النتائج

 

 

 

 ما هي أهداف المحاسبة المالية؟

 .تسجيل العمليات التجارية المالية .1

 .الماليةتصنيف العمليات التجارية  .2

 (.ربح وخسارة)حساب حصيلة الشركات  .3

 .عرض الموقف المالي الحقيقي للشركة في نهاية الفترة المحاسبية .4

 .تجهيز إدارة الشركة بمعلومات المحاسبية الضرورية .5
 

 

 ما هي فروع المحاسبة؟

 .المحاسبة المالية .1

 .محاسبة التكلفة .2

 .المحاسبة اإلدارية .3

 المحاسبة الضريبية .4

 .التدقيق .5

 .المحاسبة الحكومية .6

 .المحاسبة المصرفية .7



                                           Sales management  

What is s sales management ? 

Sales management is a business discipline which is focused on the 

practical application of sales techniques and the management of a firm's  

sales operations . 

 

 

What are the keys of sales management ? 

There are three keys to manage  within the sales process: 

1. Sales operations. 

2. Sales strategy. 

3. Sales analysis 

 

 

Sales management procedure. 

The sales management procedure describes the basic steps for creating 

a sales management plan . The sales  administration policy aids in 

constructing  a clear and thoroughly developed plan for sitting sales 

goals and for creating and implementing  a strategy  for reaching these 

goals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   المبيعات إدارة                                        

المبيعات؟  إدارةما هي 

 

المبيعات هي فرع من فروع التجارة والتي تركز على التطبيق العملي لتقنيات المبيعات  ارةإدإن 

. عمليات المبيعات للشركة وإدارة

 

المبيعات ؟  إدارةما هي مفاتيح 

:   يعاتبإلدارة طريقة الميوجد ثالث مفاتيح 

 .عمليات المبيعات  .1

 .إستراتيجية المبيعات .2

 .تحليل المبيعات .3

  

. المبيعات  إدارةإجراء 

المبيعات  إدارةياسة  س إنو. لهاإليجاد خطة  األساسيةالمبيعات يمثل الخطوات  إدارةإجراء  إن

 وتحقيق  إليجادللمبيعات  أهداف لتأسيسطورة في بناء خطة واضحة و متكاملة ومتتساعد 

  .استراتيجيه للوصول لها

   



                                              Sales management. 2 

 

 Why is it important ? 

Sales management have one of the most vital roles in any organization . 

(without one, a sales team will most likely become dead in the water) .  

A good manager organizes and derives their sales team towards  

achieving their goals of increased revenue and productivity . 

   

What  are the important tasks in sales management ? 

1. Sales planning . 

2. Recruitment of sales staff  . 

3. Sales reporting . 

 

What are the objectives of sales management ? 

Sales management entails numerous objectives which are executed by 

sales manager . There are  mainly three such objective . 

1. Sales volume. 

2.  Contribution to profits.  

3. Continuous growth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2مبيعات  إدارة                                            

  

  (تعايالمب إدارة)هذا الموضوع تتمة الموضوع السابق :مالحظة .

 

لماذا هي مهمة ؟ .

.  ( يتجزأال  فهي كل. )الحيوية لدى المنظمة  األدوارالمبيعات أحد أهم  إدارةلدى 

 اإليراداتزيادة  من خالل أهدافهممن أجل تحقيق يقود فريق المبيعات د ينظم والجيالمدير  إن

.  واإلنتاج

 

المبيعات ؟  إدارةفي المهام  أهمما هي .

 .المبيعات  تخطيط  .1

 .تجنيد كادر المبيعات  .2

 .تقارير المبيعات  .3

  

المبيعات ؟  إدارةما هي أهداف .

.  كثيرة والتي تنجز من قبل المدراء لمبيعات أهداف ا إدارةتستلزم 

: وهي ثالث أهداف رئيسية 

 . حجم المبيعات  .1

 . األرباحالمساهمة في  .2

  .مواصلة النمو  .3

 

 

   



                                             Home work 

واجب منزلي                                                                  

: مالحظة

الجميع المشاركة في حل هذا  من أرجوهذا واجب منزلي  بناتي الطالبات وأبنائي الطالب

تكم في اإلى مشاركباإلضافة حل الواجب  أساسألن درجات السعي سوف تكون على جب االو

.  الكالس رووم

اللغة  إلى زيةاإلنكليبترجمة ما سأكتبه لكم باللغة إنكم سوف تقومون طريقة حل الواجب هو 

. العربية 

اآلن أترجمه كامال لذا فان ما سأكتبه لكم التسويق وموضوع المحاسبة لم الحظتم ان موضوع 

.  وإرساله الى الكالس رووم العربية  إلىبقية الموضوعين وعليكم ترجمته هو 

الذين لم ؤكم وزميالتكم زمال بقية تبلغوا وانوارجاركة في حل الواجب ارجو من الجميع المش

. حتى ال تضيع عليهم درجات السعي يدخلوا الكالس 

. قصي السلطان اذاألست

 

1-Marketing : 

The benefits of marketing : 

The benefits of good marketing  will be evident as you build your brand , 

raise your visibility among divers audience and gain  a competitive edge 

among the competition . without  a doubt  , every business should have  

some type of marketing strategy that will work to help a solid customer 

base . 

What are the main types of marketing  channels ? 

1. Direct  selling . 

2. Selling through intermediaries . 

3. Dual distribution . 

4. Reverse channels. 

 

 

 

 

 

 



2-Accounting : 

Accounting cycles includes: 

1. Recording  transactions in five steps in a journal . 

2. Posting (transferring)  from the journal to the ledger. 

3. Prepare a trial balance . 

4. Prepare the financial statement and final accounts (trading 

account , profit and loss account ). 

5. Prepare the balance  sheet of the firm . 

  .ورجاء تبليغ الجميع. وتبعثوه على الكالسارجو منكم ان تترجموا الواجب 

 

 

 

     

 



                               Electronic Computer system 

What is a computer system? 

A computer system is a combination of hardware and software that are 

required to make it functional  for users . A typical computer system is 

made of computer case ,  a power supply unit , a motherboard , a central 

processing unit (C P U) , main memory , and hard disc drive. 

Input device include a key board , mouse , microphone , video camera , 

and image scanner. Output devices include a monitor ,speakers , and 

printer. 

 

Computer performs three main operations . what are these operations ? 

1. Receive input (raw data). 

2. Process it according  to predefined instructions. 

3. Produce output  (information which is meaning full data) . 

 

 

تكملة الموضوع في المحاضرة القادمة 

       

                                  : االلكترونينظام الحاسوب  

الحاسوب ؟ ما هو نظام 

 

وب هو عبارة عن تركيب من المعدات والبرمجيات لغرض جعلها عملية نظام الحاس

الطاقة  إلمدادوحدة , يتكون نظام الحاسوب النموذجي من صندوق الحاسوب . للمستخدمين 

. محرك القرص الصلب , ذاكرة رئيسية ,وحدة معالجة مركزية ,األم اللوحة ,

, وماسح صوري, كامرة فديو ,  األذنسماعة , الفأرة ,  تيحاالمف ةلوح, اإلدخال  أجهزة تتضمن

. و طابعة , مكبرة صوت , شاشة , إخراج وتتضمن أجهزة 

ما هي هذه العمليات ؟ . ينفذ الفديو ثالث عمليات رئيسية  

 ( . بيانات جديدة)تلقي المدخالت  .1

 .معالجتها وفقا للتعليمات المحددة مسبقا  .2

(. معلومات ذات بيانات معروفة ) استخراج الناتج  .3



  



 electronic computer  system )المحاضرة  الثانیة( تكملة محاضرة.۲

What are the components of computer system? 

The computer system has two main components: 

1. Hardware such as  screen , cable ,keyboard, system box, and 
printer. 

2. Software is a set of instructions that tells the computer what to do 
and how to do it such as word processing , website computer , 
graphics programs. 

 

                        ……………….. internet………………………. 

What is internet? 

Internet is a global computer network providing a variety of information 
and communication facilities , consisting of interconnected networks 
using standardized communication protocols. 

What are the available services on the internet? 

1. The E-mail: it is used to send and receive electronic mails from 
mails any personal all over the world and has  a login membership. 
It also used to exchange , files photo , movies etc. 

2. WWW. (World wide web) : it can also facilitate viewing different 
sires about all types  of information , booking , hotels and 
airplanes, maps, and stock trade. 

3. Download : it includes all types of free available information on 
net. 

4. Chatting: it means chatting with people all over the world via 
direct conversation or by typewriting the messages. 

5. News groups : it can facilitate negotiation among a group of 
people  subject and different  fields.  

 

 



 ما ھي مكونات الحاسوب ؟

 :لدى الحاسوب مكونین اثنین

 .صندوق النظام والطابعة، لوحة المفاتیح ، الكیبل ، مثل الشاشة ، المعدات  .۱
مثل ، برمجیات مثل مجموعة من التعلیمات التي تأمر الحاسوب ماذا یفعل وكیف یفعل .۲

 .الكترونیة وبرامج الرسوماتالعاب مواقع ، معالجة الكلمات 

 

 ..........................االنترنت..........................                        

 ما ھو االنترنت؟

ان االنترنت ھو شبكة حاسوب عالمیة توفر معلومات ومرافق اتصال تتكون من شبكات متصلة 
 . تستخدم برتوكوالت اتصال موحدة

 :متوفرة لإلنترنت ما ھي الخدمات ال

وتستخدم لترسل وتستلم برید الكتروني من أي شخص لكل أنحاء   :البرید االلكتروني  .۱
 الخ...والصور واألفالم العالم وفیھا تسجیل دخول العضویة وتستخدم لتبادل الملفات 

۲. www ).وھذه الشبكة تسھل مشاھدة مواقع مختلفة لكل أنواع ): شبكة الكترونیة عالمیة
 .وتجارة األوراق المالیة ، والخرائط ، وحجز الفنادق والطائرات ، المعلومات

 .المجانیة المتوفرة على الشبكة و تحتوي على كل أنواع المعلومات :  التحمیل  .۳
وتعني الدردشة مع كل األشخاص في جمیع أنحاء العالم عبر محادثة مباشرة : الدردشة  .٤

 .أو عبر كتابة الرسائل
تستطیع ان تسھل النقاش في المواضیع ومختلف المجاالت بین : عات أخبار المجمو .٥

 .مجموعة من األشخاص

 

 

 



 computer electronic system)المحاضرة الثالثة( تكملة محاضرة.۳

                               ………………….. fax machine………….. 

What is fax machine? 

A fax IS designed to both send and receive documents so it has a sending 
pert and a receiving part . the sending part is a bit like a computer 
scanner , with a CCD (charged –coupled device ) that scans only one line  
of  document at a time , and only with a printer or other output device. 

What is the benefits of fax? 

1. Reliability.  
2. Security. 
3. Speed and convenience  
4. Familiarity 

The message cover of fax. 

It is the page explain the contents of the message contains the  
following. 

1. Name of the receiver. 
2. Telephone number. 
3. Fax number. 
4. Name of the sender / name of the firm / address / telephone 

number / fax number / E-mail address. 
5. Data sending the fax contents. 
6. Gross number of paper sent including the cover. 
7. A list of the fax contents. 
8.  A letter of clear short sentences indicating the nature of subject 

offered in the fax. 

 

 

 

 



 .................جھاز الفاكس......................                              

 ما ھو جھاز الفاكس ؟

لذا فأن جھاز الفاكس یتكون من جزء ، تم تصمیم جھاز الفاكس إلرسال واستالم  المستندات 
وھو ) C.C.D( یشبھ جزء إرسال الماسح الضوئي  للحاسوب مع ال ، إرسال وجزء استالم 

جھاز اقتران الشحنات والذي یمسح  سطرا ضوئیا واحدا فقط  من المستندات في كل 
وعادة ما یكون مرتبطا بالھاتف مع طابعة أو جھاز إخراج ، وباللون األسود واألبیض .مرة
 .آخر

 ما ھي وائد الفاكس ؟

 .الثقة  .۱
 .األمان  .۲
 .الراحة واألمان  .۳
 .األلفة .٤

 

 ....................الف رسالة الفاكس غ...................          

 :ھو صفحة تحتوي على محتویات الرسالة وھي كما یلي

 . اسم المستلم .۱

  .رقم الھاتف  .۲

 .رقم الفاكس .۳

عنوان البرید /رقم الفاكس /رقم الھاتف / العنوان / اسم الشركة / اسم المرسل .٤
 .االلكتروني

 . بیانات إرسال الفاكس .٥

 .من ضمنھا الغالفالعدد اإلجمالي لألوراق المرسلة   .٦

 .قائمة محتویات الفاكس  .۷

 .المعروض في الفاكسرسالة ذات جمل قصیرة وواضحة تشیر إلى طبیعة الموضوع  .۸
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                   ………………….Electronic trade………………….. 

What is an electronic trade? 

The  process of conducting stock market transactions (buy and sell 
order) using an electronic platform that transfer the orders to physical 
person to complete . 

Electronic trading has become a popular method due to its ability to 
conducts transactions quickly and effectively . 

The electronic trade is deeply correlated with the improvement of 
marketing performance of organizations in the following directions. 

Featured of an electronic trade: 

1. Quickness in performing jobs. 
2. Widening activities. 
3. Accuracy of work. 
4.  Flexibility. 
5. Earn cost . 
6. Clearness. 
7. Complete coverage. 
8. Changing toward the best. 
9. Clear order and responses.   

 
 
 
 

 ...................التجارة االلكترونیة ........................            
 

تستخدم منصة ) أوامر البیع والشراء(إن عملیة إجراء معامالت سوق األوراق المالیة 
أصبحت ، الكترونیة  تنقل الطلب إلى شخص معین إلتمام عملیة التجارة االلكترونیة 

نظرا لقدرتھا على ، لقدرتھا على إجراء المعامالت بسرعة وفعالیة  طریقة مألوفة نظرا
 .إجراء المعامالت بسرعة وفعالیة

في اتباع ترتبط التجارة االلكترونیة ارتباطا وثیقا مع تحسین األداء التسویقي للمؤسسات 
 .التعلیمات 



 :خصائص التجارة االلكترونیة
 .السرعة في أداء الواجب  .۱
 .توسیع األنشطة  .۲
 .قة العملد .۳
 .المرونة .٤
 .كسب التكلفة .٥
 .الوضوح .٦
  .تغطیة كاملة .۷
 .التغیر نحو األفضل .۸
 .أوامر واستجابات واضحة .۹

 

 


