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  في قطاع التعلیم العالي MRP IIاستخدام نظام التخطیط لموارد التصنیع 

  
  ∗عزام عبد الوھاب الصباغ. م. م             ** نزار حبیب. م. م

  
  
  
  المستخلص 

  
في  MRP IIاستخدام نظام التخطیط لموارد التصنیع  الحاضرةتتناول الدراسة    

التخطیط للدراسة الجامعیة األولیة في قسم االقتصاد، كلیة اإلدارة واالقتصاد، الجامعة 
دراسة إمكانیة تأھیل أنظمة التخطیط والسیطرة على اإلنتاج المستنصریة، وذلك بھدف 

یر المقدمة من تلك األنظمة في اتخاذ االستفادة من التقارللعمل في قطاع التعلیم العالي، و
، ومن تلك القرارات تحدید العدد القرارات المتعلقة باالستخدام األفضل للموارد المتاحة

، وجرى استخدام األسالیب اإلحصائیة یستطیع القسم استیعابھالمناسب من الطلبة الذي 
كوادر التدریسیة عند والنسب المئویة الستغالل القاعات الدراسیة والمختبرات وطاقات ال

  .MRP IIإعداد تقاریر 
في حقل التعلیم العالي،  MRP IIتتمثل أبرز استنتاجات الدراسة بإمكانیة توظیف نظام    

على بقیة أقسام ) شھادة البكالوریوس اقتصاد(وعدم إمكانیة تعمیم التركیبة الفنیة للمنتج 
على الكلیة أو على أقسام االقتصاد في الجامعات األخرى، وذلك الختالف تلك التركیبة 

رة أخرى، لنظام الدراسي المستخدم في الكلیة، والمنھاج الدراسي، ولعوامل متغیوفق ا
فیما تمّثلت أبرز التوصیات بإجراء المزید من الدراسات المتعلقة بتطبیق أنظمة أخرى من 
أنظمة التخطیط والسیطرة في المؤسسات التعلیمیة مثل نظام التخطیط لموارد الشركة 

ERP لتدعیم دقة عملیة التخطیط في تلك المؤسسات .  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ∗

 الجامعة المستنصریة**
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  المقدمة 

  
یعد قطاع التعلیم العالي من القطاعات المھمة في المجتمعات المعاصرة، وأساسًا    

لنھوضھا وتطورھا، نتیجًة للتحوالت الكبیرة التي تشھدھا اقتصادیات الدول المتطّورة 
التي تعتمد على اقتصاد المعرفة بشكل رئیس، إذ یتضح دور مؤسسات التعلیم العالي في 

تطویر مستوى التعلیم الجامعي قتصادي واالجتماعي من خالل تحقیق النمو والرخاء اال
العلم والمعرفة كأداٍة رئیسة  والبحث العلمي من أجل خدمة المجتمع، عن طریق استخدام
العملیة التعلیمیة المتمثلة بنقل لتحقیق التقّدم والرقي لھ، وكذلك من خالل تحقیقھا ألھداف 

جتمع بالخریجین الذین یمثلون النواة األساسیة لبناء المعرفة لطالب العلم، من أجل رفد الم
ولذلك فقد ازداد االھتمام بقطاع التعلیم العالي، وبكیفیة توفیر  الدولة وازدھارھا،

المستلزمات التي یحتاجھا لمقابلة االرتفاع في أعداد المستفیدین من خدماتھ، إذ أدت 
ى الجامعات، في ظل محدودیة الموارد الزیادات السنویة المتتالیة في أعداد المتوجھین إل

المتاحة ومراكز التعلیم المختلفة، إلى ظھور الحاجة إلى إدخال أنظمة حدیثة للتخطیط 
والسیطرة في ھذا القطاع، وذلك لغرض االستغالل األفضل للموارد المتاحة لدى الجامعات 

  . تخطیط للمستقبلوالكلیات واألقسام الدراسیة، ومساعدة متخذي القرار عند القیام بال
تتضمن الدراسة الحالیة محاولة لتوظیف واحد من أھم أنظمة التخطیط والسیطرة    

أو التخطیط لموارد التصنیع في التخطیط للدراسة الجامعیة  MRP IIاإلنتاجیة وھو نظام 
األولیة في قسم االقتصاد، وذلك بھدف االستفادة من التقاریر المقدمة من النظام في اتخاذ 

لقرارات المتعلقة باالستخدام األفضل للموارد المتاحة، وتتمثل أسباب تطبیق ھذا النظام ا
بمحدودیة الموارد المتاحة لقطاع التعلیم العالي في البیئة العراقیة، ولكونھ یعد من أكثر 
األنظمة التي أثبتت كفاءة في التخطیط والسیطرة على العملیات اإلنتاجیة في بیئة نظام 

بالدفعة، فضًال عن تشابھ مخرجات نظام التعلیم العالي مع مخرجات نظام اإلنتاج اإلنتاج 
  .حسب الطلب

لقد اشتملت الدراسة على أربعة مباحث، تناول المبحث األول المنھجیة المعتمدة في    
البحث والتي تضّمنت مشكلة البحث، وأھمیتھ، وھدفھ، وفرضیتھ، وعینتھ، وأدواتھ، أّما 

 MRP، فقد تضّمن الخلفیة النظریة للبحث، واشتملت على مفھوم نظام المبحث الثاني
وفوائده، ومدخالت ھذا النظام، فضًال عن منطق المعالجة وقیود الخزین ومخرجات النظام  
والحلقة المغلقة لھ، فیما تناول المبحث الثالث أھم االستنتاجات والتوصیات المتعلقة 

  .بموضوع الدراسة
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  منھجیة البحث :المبحث األول

  مشكلة البحث - 1
تعد عملیة تحدید عدد الطلبة الذي یمكن استیعابھم من قبل المؤسسات التعلیمیة في    

قطاع التعلیم العالي وفقًا لطاقاتھا المتاحة، من أھم القضایا التي تواجھ المسئولین عن 
عملیة التخطیط في ذلك القطاع، وتزداد ھذه المسألة أھمیًة في ظل ندرة موارد العملیة 

تي تتمثل بعدد األساتذة المنتمین لتلك المؤسسات واختصاصاتھم، وعدد التعلیمیة، وال
المختبرات واألجھزة والقاعات الدراسیة المالئمة، وتختلف العملیة التعلیمیة عن غیرھا 
من العملیات وذلك لوجود ضوابط تحدد عدد الطلبة في كل صف دراسي، وضرورة توافر 

ل تدریسي، فضًال عن ضرورة خضوع الدرجة العلمیة واالختصاص المناسبین لك
المختبرات التعلیمیة والصفوف الدراسیة لضوابط معینة، األمر الذي یؤدي إلى زیادة 
محدودیة الطاقات االستیعابیة للجامعات والكلیات واألقسام العلمیة، وتتمثل مشكلة البحث 

كلیات واألقسام بكیفیة تحدید أعداد الطلبة الذین یمكن استیعابھم من قبل الجامعات وال
  :العلمیة ، ویمكن تجسیدھا من خالل طرح األسئلة اآلتیة

  كیف تتم المفاضلة بین تعیین التدریسیین أو االستعانة بالمحاضرین الخارجیین؟ - أ
ما ھو أفضل أسلوب یستخدم في تحقیق الموائمة بین الطاقات المتوافرة والحاجة  -ب

األساتذة ، القاعات الدراسیة ، (طاقات المتاحة الفعلیة لھا، وبما یوفر أفضل استغالل لل
  ؟)والمختبرات

كیف یجري تحدید عدد الطلبة الذین یمكن قبولھم خارج الحصة المقررة لمقابلة الطلب  -ج
المتوقع على المقاعد الدراسیة، وبما ال یؤدي إلى اإلخالل في جودة أداء العملیة 

  التدریسیة؟
  أھمیة البحث - 2
مل في قطاع عمكانیة استخدام أنظمة التخطیط والسیطرة على اإلنتاج للتقدیم عرضًا إل - أ

  .التعلیم العالي
البشریة (تعزیز قدرة إدارة المؤسسات التعلیمیة في االستفادة من الموارد المتاحة  -ب

بشكل أفضل من خالل توضیحھ لنسبة استغالل الموارد المتاحة للعملیة ) والمالیة والمادیة
  .التعلیمیة

یساھم في أغناء المكتبة العراقیة بجانب مھم من جوانب التخطیط والسیطرة على  -ج
في قطاع التعلیم ) (MRP, MRP IIالعملیات اإلنتاجیة من خالل تناولھ لتطبیق نظام 

  .العالي
  ھدف البحث - 3
دراسة إمكانیة تأھیل أنظمة التخطیط والسیطرة على اإلنتاج للعمل في قطاع التعلیم  - أ

  .ليالعا
حول نسب استغالل الموارد البشریة، والمباني الدراسیة، ) (MRP IIإعداد تقاریر  -ب

  والمختبرات التعلیمیة
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  فرضیة البحث  - 4

تتمثل بإمكانیة استخدام أنظمة التخطیط والسیطرة على اإلنتاج للعمل في بیئة التعلیم    
  . العالي

  أدوات البحث - 5
  .اإلحصائیةاستخدام األسالیب  - أ

تطبیق النسبة المئویة الستغالل القاعات الدراسیة والمختبرات وطاقات الكوادر  -ب
  ).(MRP IIالتدریسیة عند أعداد تقاریر 

  
  عینة البحث - 6

الجامعة المستنصریة كعینٍة  –كلیة اإلدارة واالقتصاد  -جرى اعتماد قسم االقتصاد   
للبحث لعدة أسباب منھا عراقة ھذه الكلیة التي تعد من أقدم الكلیات في تلك الجامعة، 
فضًال عن مساھمتھا ومنذ تأسیسھا في رفد دوائر الدولة والقطاع الخاص بالكوادر 

كفوئة، والتي ساھمت في تطویر المجتمع والنھوض بھ، كما إّن االقتصادیة واإلداریة ال
موقع الكلیة خارج الجامعة وبعدھا عن مباني الجامعة أعطاھا نوعًا من االستقاللیة، 
وجعل من عملیة االعتماد على مواردھا المتاحة عملیة مھمة الستمرار عملھا، أما السبب 

ًة للبحث فھو كون القسم من األقسام المھمة الذي دفع الباحثان الختیار قسم االقتصاد عین
واألساسیة في كلیات اإلدارة واالقتصاد، وكذلك إلمكانیة الحصول على البیانات الالزمة 

  .النجاز البحث
  
  

  الخلفیة النظریة للبحث: المبحث الثاني

  هوفوائد MRPمفھوم نظام تخطیط االحتیاجات المادیة  - 1
   MRP II و MRP نظام مفھوم - أ

بأّنھ تقنیة الطلب المعتمد الذي یستخدم قائمة المواد، والمخزون،  MRP نظام یعّرف   
 Heizer(وجدولة اإلنتاج الرئیسة لتحدید المتطلبات من المواد   واالستالمات المتوقعة،

& Render, 2001:574( المعلومات المحوسب الذي یجري إعداده  نظام، أو ھو
ون الطلب المعتمد، وجدولة الطلبیات التي یجري خصیصًا للمساعدة في إدارة مخز

 MRP، أّما نظام )Krajewski & Ritzman, 2005: 725(تسلیمھا إلى الزبائن 
II  فیعّرف بأّنھ النظام الذي یربط نظامMRP  مع النظام المالي للشركة والعملیات

 ، ویكون الطلب)Krajewski, et.al., 2007: 645(الجوھریة والداعمة األخرى 
المعتمد في نظم التصنیع دالة لخطط إنتاج الفقرات األخرى من منتجات الشركة، أّما الطلب 
المعتمد في نظم الخدمة فیتمثل بالطلب على الموارد الموجھة من قبل التنبؤ بطلبات 
الزبون على الخدمات، أو من قبل األنشطة المختلفة الداعمة للخدمات التي تقدمھا 

  ) Krajewski, et.al., 2007: 676. (الشركة
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            MRP IIو MRPمزایا استخدام نظامي  -ب
مساعدة مدراء العملیات على إنجاز عملیة تخطیط المخزون والسیطرة علیھ، وذلك  :أوًال

من خالل تزویدھم بالمعلومات المتعلقة بنوعیة الطلبیة، وحجمھا، وتوقیتھا، ووقت 
  ) Evans, 1997: 674. (الجدولة المطلوب لتسلیم الطلبیة إلى الزبون

ملیة اإلنتاجیة، إذ یعمل ھذا النظام على توضیح نتائج أي تغییرات قد تتطلبھا الع :ثانیًا
تحدید التأثیرات الناجمة من حصول التغیرات في حجم الطلب، وتحدید اإلجراءات الالزمة 

  )Slack, et. al., 2004: 485. (لمعالجة مثل ھذه التغیرات
تخفیض مستویات المخزون، واالستغالل األفضل للقوى العاملة والمرافق اإلنتاجیة،  :ثالثًا

  )Krajewski, et.al., 2007: 628. (وتحسین خدمة الزبون
تحدید احتیاجات الطاقة لمراكز العمل من خالل المعلومات التي یقدمھا النظام،  :رابعاًً

  . وتحسین إنتاجیة العمل المباشر من خالل تقلیل الوقت الضائع والوقت اإلضافي
العمل الكلي والذي یشمل تخطیط  المساعدة التي تقدمھا الحلقة المغلقة لتخطیط :خامسًا

من خالل تحدید معوقات  MRP IIالطاقة والتدفق النقدي والذي ھو الھدف الرئیس من 
  )Shonberger & Knod, 1994: 330-331. (تنفیذ الخطط الموضوعة

      
   MRPمدخالت نظام  - 2

ثالثة من المدخالت والعملیات والمخرجات، وتشتمل المدخالت على  MRPیتكون نظام    
مكونات ھي الجدولة الرئیسة لإلنتاج لكل منتج نھائي، وقائمة بكل األجزاء األساسیة 
للمنتج طبقًا للتركیبة المتسلسلة لھ، ومعلومات حول مستویات الخزین المتداول والوقت 
المتوقع إلنتاج أو شراء األجزاء الرئیسة والمواد، والمھل الزمنیة، وخزین األمان، وكلفة 

لفة الخزن، ویحتفظ بھذه المعلومات في ثالثة ملفات رئیسة للبیانات، وھي ملف الطلب وك
  .IFوملف المخزون ،BOM، وملف التركیبة الفنیة للمنتج MPSجدولة اإلنتاج الرئیسة 

    MPSجدولة اإلنتاج الرئیسة  - أ
تعّرف بأّنھا كشف یتضمن تحدید حجم المنتجات النھائیة المفترض تصنیعھا، وتوقیت    

ذلك التصنیع، وُتعد الموّجھ للعملیة اإلنتاجیة الشاملة، وذلك من خالل استخدامھا في 
 .Slack, et(تحدید األجزاء التي یجري تجمیعھا، أو تصنیعھا، أو شرائھا من الخارج 

al., 2004:489(جدولة اإلنتاج الرئیسة على تفكیك خطة اإلنتاج الرئیسة إلى  ، وتعمل
في نظام  MPSجداول تتعلق بمنتج معین، إذ یجري استخدام الكمیات المتضمنة في 

MRP لغرض تحدید المكونات المطلوبة لدعم الجدولة .)Krajewski & Ritzman, 
2005: 729-730(  

     BOMالتركیبة الفنیة للمنتج -ب
تحتوي على المكونات، وتوصیفھا، والكمیة المطلوبة منھا لصنع وحدة  ھي قائمة   

واحدة من المنتج، وتصف الرسومات الخاصة بكل منتج األبعاد المادیة وأّي معالجٍة 
 & Heizer( .خاصة لھ، فضًال عن المـواد األولیة التـــي یصنـــع منھا الجزء

Render,2004:525 (  
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   IFملف المخزون  -ج
ھو ملف یتعلق بحالة المخزون ولكل فقرة من ھیكل المنتج، ویجري تحدیث معلوماتھ    

باستمرار، ویتضمن أرقامًا مطابقـــة لكمیة المخزون تحت الید، ومستوى خزین األمان، 
والكمیات المصروفة من كل فقــرة ولكل فترة زمنیــــة، كما یتضمـــــن معلومــات عن 

 :Russell  & Taylor, 2000.  (زمة للحصـول علــى كل جزءالمھل الزمنیـــة الال
662(  

  
   Lead Timeالمھل الزمنیة  -د

، )سواء من داخل الشركة أم من خارجھا(تعّرف بأنھا الوقت المنصرم بین طلب الجزء    
ولذلك فھو یعد الوقت  ،)Lwaller, 1999:369(وتوفیره لالستخدام في مركز العمل 

لكل فقرة من فقرات ) أي وقت الشراء، أو اإلنتاج، أو التجمیع( المطلوب لالكتساب
 Heizer. (المنتج، ویشتمل على أوقات النقل، والتھیئة، والتجمیع، والتشغیل لكل مكون

& Render, 2001:580  (  
   MRPمنطق المعالجة ومخرجات نظام  - 3
   MRPمنطق المعالجة لنظام  - أ

ھي اإلجراءات التي یتبعھا النظام لتخطیط االحتیاجات من المواد، والتي تقوم على    
أساس ترجمة محتویات جدولة اإلنتاج الرئیسة إلى أوامر شراء وأوامر إنتاج من خالل 

الموسوي، (الملفین االستداللیین، ملف التركیبة الفنیة للمنتج وملـــــف المخزون 
 .افي االحتیاجات أو المتطلبات كما موضح أدناه، ویجري حساب ص)1995:185

 

                                     −   +                                           +            

 
  MRPقیود خزین  -ب

  GR (Gross Requirements(االحتیاجات اإلجمالیة : أوًال
  

ھي الكمیة المطلوبة من المادة النھائیة خالل الفترة الزمنیة، والتي یجري الحصول    
، ویمكن )Russell  & Taylor, 2000: 664(علیھا من جدولة اإلنتاج الرئیسة 

  :حسابھا كما یأتي
  

GRt  = االحتیاجات اإلجمالیة في الفترةt    .  
NR t  = االحتیاجات الصافیة من المنتج األبوي في الفترةt.  
QPI  =عدد الوحدات المطلوبة من الجزء الولیدي إلنتاج وحدة واحدة من الجزء األبوي.  

 

Net 
Requirements  

In period  t  
=  
 

Gross 
Requirements 
In period  t  -  

 

safety 
Stock 

GR t  =  NR t   *  QPI   
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  SR (Scheduled Receipts(االستالمات المجدولة : ثانیًا
أو أمر ) دفعة إنتاج(ھي كمیة األجزاء أو المواد التي سبق وان أطلق أمر إنتاجھا    

ولم یجري إكمالھا أو تسلمھا لحد اآلن، ویتوقــــــع أن تصل أو ) طلبیة شراء(شرائھا 
  .)382: 2004محسن والنجار، . (یجري إكمالھا في موعد محدد

ojected On Hand Pr  (POH)المخزون المخطط تحت الید   : ثالثًا
Inventory  

ھو المواد المتوفرة لالستخدام خالل الفترة الزمنیة، ویتضمن الوحدات المتوفرة    
لالستخدام في نھایة الفترة السابقة والمجدول استالمھ المتوقع أن یصل خالل الفترة 

في ، أي ھو تقدیر لكمیة المخزون المتوافرة )Lwaller, 1999: 360(الزمنیة الحالیة 
كل أسبوع بعد تلبیة االحتیاجات اإلجمالیة، ویحسب المخزون المتوقع تحت الید في نھایة 

    :األسبوع كما یأتي
)Krajewski & Ritzman, 2005:731(  
  
 

   
 
 
 

   NR (Net Requirements(االحتیاجات الصافیة : رابعًا
ھ  ي الكمی  ات اإلض  افیة الواج  ب ش  رائھا أو إنتاجھ  ا م  ن أج  زاء المن  تج بھ  دف تلبی  ة               

الم ادة الت ي یج ب الحص ول     محتویات جدولة اإلنتاج الرئیسة، أو ھي الكمی ة الص افیة م ن    
الكمی ات المتاح ة م ن الفت رة الس ابقة      (علیھا، وُتحس ب م ن خ الل ط رح المخ زون للفـ ـترة       

 .من االحتیاجات اإلجمالیة لنفس الفترة) زائدًا المواد المستلمة للفترة
)Adam & Ebert, 1996: 529( 
 

                      Planned Ordered Receipts(PR)األوامر المخطط استالمھا : خامسًا
یمثل كمیة المادة المطلوبة والمخطط استالمھا في بدایة فترة معینة لتلبیة االحتیاجات    

، أي ھي الكمیات المخططة )Adam & Ebert, 1996: 529(الصافیة لتلك الفترة 
، لطلبات لم یجري إطالقھا بعد، والتي یتوقع استالمھا في بدایة فترة ظھور الحاجة إلیھا

وقد تكون  مساویة لصافي االحتیاجات لتلك الفترة، كما في حجم دفعة مقابل دفعة 
)LFL(أو قد تكون كمیة الطلب أكبر من صافي االحتیاجات لتلك الفترة، عندھا تضاف ، 

الكمیة المتبقیة بعد تلبیــــة االحتیاجات إلى المخزون المتاح لفترة قادمة 
)Stevenson, 1999: 626(حدید مواعید استالم الكمیات كما یأتي، ویمكن ت:  

                      
  وقت االنتظار+  تاریخ إطالق األوامر للجزء  =  تاریخ استالم األوامر للجزء 

  
  

= 

Projected 
on-hand  

Inventory 
balance 
at end of 
week t 

Inventory 
on hand 
at end of 
week t 

Schaduled 
or planed 
receipts in 

week t 
+ _ 

Gross 
requirements 

in week  t 
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 Planned ordered releasesاألوامر المخطط إطالقھا: سادسًا

ھي كمیة من الوحدات المخطط أن یجري إطالق أوامرھا في فترة زمنیة معینة بحیث    
تكون متاحة لالستخدام في فترة قادمة، ویعتمد طول الفترة الزمنیة بین إصدار األمر 

، ویمكن حساب )Lwaller, 1999:362(واستالم الكمیات على طول فترة االنتظار 
 :مواعید إطالق الكمیات كما یأتي

  وقت االنتظار –تاریخ استالم األوامر للجزء = تاریخ إطالق األوامر للجزء                     
               SS (Safety Stock(مخزون األمان : سابعًا

ھو المخزون الذي تحتفظ بھ الشركة لمواجھة حاالت االرتفاع المفاجئ للطلب، إذ    
تتوافر حالة من عدم التأكد في عملیات البیع واإلنتاج والشراء، فقد یزداد طلب المستھلك، 
أو قد تتوقف الماكینات بسبب أعطاٍل غیر متوقعة، أو ربما یعجز المجھز عن اإلیفاء 

لمواد في وقتھا، ولذلك تقوم الشركات باالحتفاظ بمخزون األمان للتغلب بالتزاماتھ بتسلیم ا
   (Lwaller, 1999: 296). على المشاكل التي تحصل نتیجة عدم التأكد ھذه

  
  
   MRPمخرجات نظام  -ج
بالتقاریر التي یمكن إنشاءھا من المعلومات المتوفرة  MRPتتمثل مخرجات نظام    

  :نتیجة استخدام المكونات العدیدة لذلك النظام، وأھم ھذه التقاریر
وتتضمن المعلومات األولیة المتعلقة  :Primary reportsالتقاریر األولیة : أوًال

  :بتخطیط ورقابة المواد، وتشتمل على ثالثة أنواع رئیسة ھي
تشیر إلى كمیة األوامر  : Planned ordered releaseمخطط إطالقھا األوامر ال* 

 :Dilworth, 1992. (وتاریخ إطالقھا من أجل إنجاز جدولة اإلنتاج الرئیسة الحالیة
421 (  

وترّكز االنتباه على التغییر في اإلنتاج السابق  :Changes reportsتقاریر التغییر * 
  )Martinich, 1997: 728. (وخطط الشراء

وھي تقاریر إضافیة واختیاریة  :Secondary reportsالتقاریر الثانویة : ثانیًا
  :وتتضمن

وتساعد المدیر على  :Performance control reportsتقاریر رقابة األداء * 
قیاس االنحراف عن الخطط نتیجة تأخر النقل وعدم توفر المواد، كما یمكن تحدید كلفة 

ت التي توفرھا، ویستفاد من ھذه التقاریر أیضًا بتحدید مدى األداء من خالل المعلوما
التطابق في أفق التخطیط لألجزاء المخطط لھا، والتي جرى الوصول إلیھا فعًال، وكذلك 

 .Chase, et. (التطابق بین كلفة وكمیة المواد المخططة والتي جرى استخدامھا فعًال
al., 2001: 648)  

وتستخدم ھذه التقاریر في التنبؤ باحتیاجات  :portsPlanning reتقاریر التخطیط * 
المخزون المستقبلیة، وتشتمل على تعھدات الشراء والبیانات األخرى التي یمكن أن 

  )Stevenson, 1999: 633( .تستخدم لتحدید احتیاجات المواد لفترة الحقة
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  الجانب التطبیقي للبحث: المبحث الثالث

  
كلیة اإلدارة واالقتصاد / في التخطیط لقسم االقتصاد ستخداملال   MRP IIتأھیل نظام  - 1
  الجامعة المستنصریة/ 
كلیة اإلدارة واالقتصاد  –للتطبیق في قسم االقتصاد   MRP IIإعداد عناصر نظام   - أ

  الجامعة المستنصریة
   MRP IIمدخالت نظام : أوًال
ن البحث ووفقًا لمنطق كما ورد في الجانب النظري م MRP IIتتكون مدخالت نظام    

عمل النظام من، الجدولة الرئیسة لإلنتاج والتركیبة الفنیة للمنتج وملف المخزون، وجرى 
  :تحدید المدخالت الضروریة لتطبیق النظام في قسم االقتصاد كما یأتي

  جدولة اإلنتاج الرئیسة * 
  MRP IIبیق نظام تتمثل كمیة اإلنتاج المطلوبة بعدد الطلبة المطلوب تخرجھم عند تط   

في مجال التعلیم، ویعد عدد الطالب المتخرجین مساویًا لعدد الطلبة المقبولین زائدًا عدد 
فمن  2010طالب في سنة  100الطالب في فترة االنتظار، أي إذا كان المطلوب تخرج 

، وعلى فرض نجاح جمیع الطلبة في 2006طالب سنة  100المفترض أن یجري قبول 
الدراسیة، ویجري الحصول على عدد الطلبة المقبولین للدراسة من خالل  كافة المراحل

  :اشتراك عدة جھات ذات العالقة ومنھا
تحدد وزارة التخطیط عدد الخریجین المطلوب تخرجھم سنویًا ووفقًا  :وزارة التخطیط -

ا للخطة الخمسیة الموضوعة، وذلك استنادًا لما تقدمھ الوزارات المختلفة عن احتیاجاتھ
نتیجًة للمشاریع الجدیدة أو التوسعات المتوقعة أو لمليء الشواغر الحالیة، وكذلك من 

  .خالل تحدید االحتیاجات المتوقعة من القطاع الخاص
یجري استخدام اإلحصائیات المتعلقة بعدد الطلبة المتوقع إنھائھم  :وزارة التربیة -

  .مال دراستھم الجامعیةالدراسة اإلعدادیة، مما یتطلب توفیر مقاعد لھم إلك
تعمل ھذه الوزارة على تحدید عدد الطلبة الممكن  :وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي -

  .قبولھم، وذلك وفقًا لإلمكانیات المتاحة للجامعات والمعاھد التقنیة التابعة لتلك الوزارة
ة المقبولین ویتبین من ذلك انحسار الدور الذي یلعبھ القسم في تحدید عدد الطلب   

للدراسة فیھ فقط من خالل تقدیمھ عدد الطلبة الذین یستطیع قبولھم سنویًا إلى عمادة 
الكلیة، وقد یزید عدد المقبولین فیھ عن الخطة المقدمة من القسم نفسھ وفقًا لخطة القبول 
المركزي التي تصدر عن وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، ولذلك جاء ھذا البحث 

عد إدارة القسم على معرفة احتیاجاتھ من المستلزمات الضروریة إلنجاز عملھ وفقًا لیسا
  .إلعداد الطلبة المقبولین فیھا

وُجِمعت البیانات والمعلومات من خالل الرجوع إلى التقاریر الدوریة عن نشاط قسم    
سم االقتصاد في الكلیة، فضًال عن المقابالت الشخصیة مع السادة المسئولین في ق

االقتصاد  من أجل الحصول على البیانات الالزمة إلتمام البحث، ومن خالل ذلك جرى 
الذي یوضح عدد الطلبة المقبولین في القسم للسنوات األربع  1إعداد الجدول رقم 

  . السابقة
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)1(جدول   

  عدد الطلبة المقبولین في السنوات األربع السابقة
  2005  2006  2007  2008  السنة

  194  154  229  213  الطلبة المقبولین في الصف األولعدد 

وبن  اءًا عل  ى م  ا ج  اء ف  ي الج  دول أع  اله یمك  ن ص  یاغة جدول  ة اإلنت  اج الرئیس  ة لقس  م          
) 2(، والذي یوضحھا الجدول رق م  2009االقتصاد للسنوات األربع الالحقة بدءًا من سنة 

المتضمن لعدد الطلبة المطلوب تخرجھم، من أجل تحدید االحتیاج ات الالزم ة م ن الم وارد     
  . لتحقیق الجدولة

  )2(جدول 
  جدولة اإلنتاج الرئیسة لقسم االقتصاد

  2009  2010  2011  2012  السنة الدراسیة
  194  154  229  213  عدد الطلبة المطلوب تخرجھم

                                 
یالح ظ م  ن جدول ة اإلنت  اج الرئیس ة إّن أع  داد الطلب ة المطل  وب تخ رجھم ب  دءًا م ن س  نة            

، وذل ك ألّن  2005یساوي عدد الطلبة المقب ولین ف ي الص ف األول ب دءًا م ن س نة        2009
مدة الدراسة المطلوبة للحصول على شھادة البكالوریوس تبلغ أربع سنوات، وعلى فرض 

إذ یمك ن اعتب ار ع دد الطلب ة الراس بین ف ي مرحل ة دراس یة         (ن نجاح جمیع الطلبة المقبولی
معینة بمثابة المجدول استالمھ، أّما الطلبة المفصولین لشتى األسباب فان أع دادھم قلیل ة،   

 ).لذلك لم یجري إدخالھم في الجدولة
  التركیبة الفنیة    * 

تصّور قائمة التركیبة الفنیة للمنتج األجزاء التي یتكون منھا، لذلك تشتمل الموارد    
  :الضروریة لحصول الطلبة على شھادة البكالوریوس المكونات اآلتیة

  .الطلبة §
 .المناھج الدراسیة §
  .الكتب الدراسیة §
  .عدد الساعات لكل درس §
  ).الكادر التدریسي(األساتذة  §
  .القاعات الدراسیة §
 ,Data Showالحاسبات، (ھزة المستخدمة في المحاضرات األج §

Overhead.(  
  .الرواتب واألجور المدفوعة للتدریسیین واإلداریین وموظفي الخدمات §
  .الطاقة الكھربائیة المستخدمة §
  .المقاعد الدراسیة §
 .السبورات وأقالم الكتابة علیھا §
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مثل القاعات الدراسیة، (تتغیر البعض من ھذه الموارد بالتغییر الصغیر في عدد الطلبة    

، أّما البعض األخر فال یتغیر إال عند حصول تغییر كبیر في )واألساتذة، والمقاعد الدراسیة
والسبورات وأقالم  Overhead و   Data Showاألجھزة مثل(عدد الطلبة ومنھا 

موارد أخرى ال تتغیر مھما زاد العدد أو انخفض، كذلك فإّن ھنالك  ، فیما توجد)الكتابة
اختالف في نوعیة الموارد التي تدخل في التركیبة الفنیة، إذ تتباین ھذه الموارد من 
مستوى دراسي إلى أخر، أي إّن موارد الصف األول تختلف عن موارد الصف الثاني في 

ألساتذة ومؤھالتھم، وحجم القاعات المناھج الدراسیة، وعدد الساعات، ونوعیة ا
الدراسیة، والسبورات، واألقالم، واألجھزة والمعدات، وھذا ینطبق على بقیة المستویات 

المتطلبات األساسیة واالحتیاجات لكل مستوى دراسي ) 1(الدراسیة، ویوضح الشكل رقم 
صاد، إذ تتكون من من ھذه الموارد، والذي یتمثل بالتركیبة الفنیة لشھادة البكالوریوس اقت

خمسة مستویات ویمثل المستوى صفر المنتج النھائي، أّما المستوى األول فیمثل الصف 
عدد الطلبة، وعدد (األول وھكذا بالنسبة لبقیة المستویات، ویشتمل كل مستوى على 

الساعات الدراسیة، وعدد المدرسین، واألجھزة والمعدات المستخدمة، والمقاعد 
  ).الدراسیة الدراسیة، والكتب

  :ویمكن توضیح بعض الجوانب المتعلقة بھذه الفقرة كما یأتي
إّن عدد الطلبة في بدایة كل مرحلة سیمثل عدد الطلبة الناجحین من المرحلة السابقة، * 

أّما طالب المرحلة األولى فإّنھم الطلبة المقبولین في الصف األول على افتراض إّن جمیع 
في نھایة السنة الدراسیة إلى الصف األعلى بغض النظر عن ) ینجحون(الطلبة سینتقلون 

  .أعداد الطلبة التاركین والراسبین 
لقد جرى تحدید الكادر التدریسي لجمیع المراحل ولم یحدد لكل مرحلة، وذلك بسبب * 

  . إمكانیة قیام التدریسي بتدریس العدید من المراحل في نفس الوقت
على بقیة أقسام ) شھادة البكالوریوس اقتصاد(للمنتج  ال یمكن تعمیم التركیبة الفنیة* 

الكلیة، وكذلك ال یمكن تعمیمھا على أقسام االقتصاد في الجامعات األخرى، وذلك الختالف 
  .التركیبة الفنیة وفقًا للنظام الدراسي المستخدم في الكلیة والمنھاج الدراسي

س ولكل مرحلة دراسیة، وذلك من ھنالك إمكانیة لتحدید عدد الساعات الدراسیة لكل در* 
أسبوع / ساعة  6(، مثًال )الدروس المتشابھة(خالل تجمیع االختصاصات المتشابھة 

) = أسبوع نظریة اقتصادیة/ ساعة  4أسبوع  اقتصاد كلي، / ساعة  3اقتصاد جزئي، 
أسبوع، وھكذا بالنسبة لبقیة االختصاصات، وبذلك یمكن حساب عدد / ساعة  13

المطلوبین لتخصص مادة االقتصاد أو أي تخصص آخر من خالل تطبیق  التدریسیین
  :المعادلة

عدد أسابیع  Xمجموع الساعات للمادة للمراحل األربع = (عدد التدریسیین المطلوبین
   1)..............عدد أسابیع السنة الدراسیة Xالنصاب للتدریسي )/(السنة الدراسیة

المنھاج المقرر نحصل على إجمالي الكادر  وبتطبیق ذلك على كل الدروس ضمن   
  . التدریسي المطلوب
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  ملف المخزون * 
وھو ملف یجري تحدیث بیاناتھ باستمرار، ویبین حجم الموارد المتاحة للقسم من    

مقاعد وقاعات دراسیة ومستلزمات أخرى، منھا مواد یشترك القسم فیھا مع أقسام أخرى 
ومنھا مواد تابعة لھ فقط، وبالتالي ال یعتمد استخدام ھذه الموارد أساسًا على عدد الطلبة 

رین بالدراسة، بل ھو جزء من المخزون تحت الید الذي یعد المقبولین أو المستم
المخزون المتاح لالستخدام، إذ إّن لكل قسم مواد خاصة بھ، وینطبق نفس الشيء على 
بقیة الموارد كاألجھزة، والكتب الدراسیة، والسبورات وغیرھا، وقد یجري زیادة ھذه 

ة عمرھا اإلنتاجي، أو عند تلفھا، فقد الموارد أو استبدالھا سنویًا، أو استخدامھا إلى نھای
تحصل زیادة في الموارد عند ظھور الحاجة إلیھا بسبب قبول أعداد تزید عن الطاقة 
االستیعابیة للقسم، ویمكن تقسیمھا إلى موارد بشریة مثل الطالب والتدریسیین، وموارد 

اسبات والكھرباء مكتبیة مثل السبورات والكتب، وموارد الطاقة مثل الطاقات المتاحة للح
  ).أجھزة االستنساخ والطابعات(واألجھزة المكتبیة مثًال 

  
  في قسم االقتصاد   MRP IIتطبیق نظام  - 2
  وعرض النتائج MRP IIإعداد تقاریر  - أ

على أساس القسم ككل ولمراحلھ الدراسیة األربع    MRP IIلقد جرى إعداد تقاریر   
وعلى أساس شھري، وباإلمكان إعدادھا على أساس كل مرحلة دراسیة وبنفس األسلوب، 
وذلك من خالل تحدید عدد طلبة المرحلة الدراسیة المعنیة والموارد األخرى المطلوبة 

ري أو أسبوعي أو على أساس شھ(لتلك المرحلة وللفترة الزمنیة المطلوبة للتخطیط 
، )الكمیة المساویة للطلب(  (L4L)، كما جرى العمل على أساس حجم الدفعة)یومي

  :وفیما یأتي عرضًا لنتائج تشغیل بیانات الموارد
  

  الموارد البشریة: أوًال
  :الطلبة* 
، إذ یالحظ إّن 2014مورد الطلبة المطلوب تخرجھم لغایة سنة ) 3(یبین الجدول رقم    

ھم طلبة الصف الرابع، وإّن المجدول استالمھ  2009مطلوب تخرجھم في سنة الطلبة ال
، 2010من السنة السابقة مساوي للعدد المطلوب تخرجھ، وینطبق ذلك على السنوات 

ھو العدد الذي سیجري  2013، بینما العدد المطلوب تخرجھ في سنة 2012، 2011
على  2009الخاص بھ سیصدر سنة  ، أي إّن أمر العمل2009التخطیط لھ بدءًا من سنة 

  .سنوات 4اعتبار إّن المھل الزمنیة المطلوبة للتخرج ھي 
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  )3(جدول 

  لمورد الطلبة المطلوب تخرجھم للسنوات الخمس القادمة MRP IIتقریر               
   السنة 2009 2010 2011 2012 2013 2014    
    5 4 3 3 2 1    
    240 230 213 229 154 194 GR   
      213 229 154 194 SH   
          POH   
    240 230    0 NR   
        240 230 POH   

 
التخطیط الشھري لمورد طلبة الصف األول للسنة الدراسیة ) 4(ویوضح الجدول رقم    

، إذ 2009، والذین من المفترض إّن یكون قد جرى قبولھم بدایة السنة الدراسیة 2009
یالحظ صدور أوامر الطلب لھم في فترة سابقة، ویتوقع استالمھم بدایة فترة التخطیط 

  .بالنسبة للشھر األول
  )4(جدول 

على  2009للصف األول للسنة الدراسیة   MRP IIحساب مورد الطلبة وفق منطق  
  أساس شھري

9 8 7 6 5 4 3 2 1  
213 213 213 213 213 213 213 213 213 GR 

        213 SH 
         POH 

213 213 213 213 213 213 213 213  NR 
 213 213 213 213 213 213 213 213 PO 
    
إجمالي الطلبة الذین سیباشرون في الدوام الدراسي في ) 5(ویوضح الجدول رقم  

  .وعلى أساس شھري 2009المراحل الدراسیة األربع خالل سنة 
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  )5(جدول 
  على أساس شھري 2009للسنة الدراسیة  MRP IIحساب مورد الطلبة وفق منطق 

9 8 7 6 5 4 3 2 1  
790 790 790 790 790 790 790 790 790 GR 

        790 SH 
         POH 

790 790 790 790 790 790 790 790  NR 
 790 790 790 790 790 790 790 790 PO 

  :التدریسیین* 
، وذلك من خالل حساب عدد )1(لقد جرى حساب عدد التدریسیین وفقًا للمعادلة رقم    

الساعات الدراسیة المطلوبة إلكمال المنھج الدراسي للحصول على شھادة البكالوریوس 
حساب مورد التدریسیین وفق ) 6(في االقتصاد وللمراحل األربع، ویوضح الجدول رقم 

التدریسیین كمجدول استالمھ في الشھر األول لكونھ قد ، إذ جرى اعتبار MRP IIمنطق 
  .سبق تعیینھم على المالك الدائم

  )6(جدول 
على أساس  2009للسنة الدراسیة   MRP IIحساب عدد التدریسیین وفق منطق 

  شھري 

  الموارد المكتبیة: ثانیًا
  :الكتب* 
لقد جرى حساب عدد الكتب على أساس كتاب لكل طالب وفي كل مرحلة أي ُحسب عدد    

  :الكتب كما یأتي
n1b1+n2b2+n3b3+n4b4=Total Books …………….2 

n  = 1،2،3،4عدد الطلبة في المرحلة  
b = 1،2،3،4التي تحتاج إلى كتاب في المرحلة عدد الدروس  
وعند مراجعة الدروس اتّضح بأّنھا جمیعًا تحتاج إلى كتب دراسة باستثناء درس    

یبّین حساب الكتب الدراسیة وفق منطق ) 7(الحاسوب للصف األول، والجدول رقم 
MRP II  

  
  
  

9 8 7 6 5 4 3 2 1  
37 37 37 37 37 37 37 37 37 GR 

        37 SH 
         POH 

37 37 37 37 37 37 37 37  NR 
 37 37 37 37 37 37 37 37 PO 



          Al-Mansour Journal Issue (16)  2011    )      16(مجلة المنصور العدد 

- 117  - 
 

  
  )7(جدول 

  على أساس شھري 2009للسنة الدراسیة  MRP IIحساب الكتب الدراسیة وفق منطق 
9 8 7 6 5 4 3 2 1  

6107 6107 6107 6107 6107 6107 6107 6107 6107 GR 
        6107 SH 
         POH 

6107 6107 6107 6107 6107 6107 6107 6107  NR 
 6107 6107 6107 6107 6107 6107 6107 6107 PO 
  :السبورات* 
یجري حساب السبورات المطلوبة على أساس إعطاء سبورتین لكل قاعة دراسیة    

  : واحدة وعلیھ یمكن حساب عدد السبورات كما یأتي
  X 2 ...............3عدد القاعات الدراسیة المطلوبة = عدد السبورات المطلوبة 

  .MRP IIحساب السبورات وفق منطق ) 8(ویوضح الجدول رقم    
  

  )8(جدول 
 على أساس شھري  2009للسنة الدراسیة  MRP IIحساب السبورات وفق منطق 

9 8 7 6 5 4 3 2 1  
34 34 34 34 34 34 34 34 34 GR 

        34 SH 
         POH 

34 34 34 34 34 34 34 34  NR 
 34 34 34 34 34 34 34 34 PO 

  
  الطاقات : ثالثًا

  :القاعات الدراسیة* 
  :جرى حساب مورد القاعات الدراسیة من خالل استخدام المعادلة اآلتیة   

عدد + عدد طلبة المرحلة الثانیة + عدد طلبة المرحلة األولى = (عدد القاعات الدراسیة 
  4......................   48) / عدد طلبة المرحلة الرابعة+ طلبة المرحلة الثالثة 

  )اعة الواحدةالطاقة االستیعابیة للق= ( 48
  .حساب عدد القاعات الدراسیة) 9(ویوضح الجدول رقم    
  
  
  
  



عزام عبد الوھاب الصباغ. م. م                   نزار حبیب. م. م 

- 118  - 
 

  
  )9(جدول 

  على أساس یومي MRP IIحساب القاعات الدراسیة وفق منطق 
9 8 7 6 5 4 3 2 1  

17 17 17 17 17 17 17 17 17 GR 
        17 SH 
         POH 

17 17 17 17 17 17 17 17  NR 
 17 17 17 17 17 17 17 17 PO 

أّما إذا أرید حساب عدد القاعات على أساس استغالل الطاقة القصوى المتاحة لكل قاعة 
  :دراسیة فیمكن حسابھ كما یأتي

) * 48/ مجموع عدد الطلبة لكافة المراحل= ((مجموع القاعات الدراسیة المطلوبة 
عدد الساعات ))/(عدد المراحل/ مجموع عدد الساعات الدراسیة األسبوعیة لكل المراحل (

  5) ..................عدد األیام الدراسیة في األسبوع* الدراسیة في الیوم الواحد 
الدراسیة المطلوبة وفق ھذه المعادلة من خالل تعویض ویمكن حساب عدد القاعات 

  :البیانات كما یأتي
*  ساعة  6)) / (مرحلة 4/ ساعة 87) * (790/48= ((عدد القاعات الدراسیة المطلوبة 

  . قاعة  9.94) = یوم 6
ویالحظ إّن عدد القاعات الدراسیة المطلوبة على أساس استغالل الطاقة القصوى أقل    

  .من مجموع عدد القاعات المطلوبة لكل المراحل
عدد التدریسیین ) 10(یوضح الجدول رقم    MRP IIإعداد التقریر النھائي لـ  -ب

ت المتاحة عن قسم الموجودین في القسم، وُأعّد ھذا الجدول من خالل مراجعة المعلوما
  .االقتصاد، بعد أن جرى استبعاد المدرسین المخصصین لفرع المصارف

  ) 10(جدول 
  )باستثناء فرع المصارف(عدد التدریسیین في قسم االقتصاد 

 النصاب إجمالي النصاب العدد الدرجة العلمیة
 24 8 3 أستاذ

 140 10 14 أستاذ مساعد
 144 12 12 مدرس

 196 14 14 مدرس مساعد
 504 44 43  المجموع

وجرى جمع إجمالي عدد ساعات النصاب إلجمالي التدریسیین، ثّم قسمتھ على عددھم، 
ساعة للتدریسي بغض النظر عن اللقب العلمي، ویوضح ) 12(وقد ُاعتِمد النصاب 

العدد المطلوب من التدریسیین للقسم ككل، وعلى أساس الساعات ) 11(الجدول رقم    
  .المطلوبةالدراسیة 
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  عدد الساعات المطلوبة وعدد التدریسیین في قسم االقتصاد) 11(جدول  

    
والخاص بنسب استغالل الموارد المتاحة  MRP IIویمكن إعداد التقریر النھائي لـ  

من خالل مراجعة الجداول الخاصة بصافي االحتیاجات لقسم  2009للقسم للسنة الدراسي 
  .ھذا التقریر) 12(االقتصاد، ویوضح الجدول 

  
  
  
  
  
  
  
  

 الدرس

إجمالي 
عدد 

 الساعات

العدد 
المطلوب من 

 األساتذة 

إجمالي العدد 
المطلوب من 

 األساتذة
إجمالي عدد 

 الساعات

  3 2.50 30 إحصاء
  2 1.67 20 حقوق إنسان، دیمقراطیة

  2 1.67 20 حاسوب، برمجة
مالیة عامة، نقود، نظریة 

  3 2.58 31 نقدیة
  11 10.58 127 اقتصاد لكل المراحل

  1 0.83 10 قراءات
  2 1.25 15 تاریخ

  1 0.83 10 مبادئ إدارة
  1 0.83 10 لغة عربیة
  2 1.25 15 محاسبة

  3 2.50 30 ریاضیات، بحوث عملیات
  1 0.50 6 موارد

تقییم مشاریع، مشروع 
  2 1.67 20 بحث

حسابات قومیة، تنمیة 
اقتصادیة، اقتصادیات 

  3 2.50 36 النفط
 380  37 444 
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  )12(جدول 
  2009نسب استغالل الموارد المتاحة لقسم االقتصاد للسنة الدراسیة 

 نسبة االستغالل المطلوب الفعلي لالستخدامالمتاح  اسم المورد
 %86 37 43 عدد التدریسیین

 %88 444 504 عدد ساعات التدریسیین
 %85 17 20 عدد القاعات الدراسیة

 %70 34 48 عدد السبورات
 %82 790 960 عدد المقاعد الدراسیة
 %26- 213 80 عدد أجھزة الحاسوب

 
یالحظ عند مراجعة الجدول أعاله إّن الزیادة في عدد الطلبة المقبولین للدراسة نھایة    

، وتخرج الطلبة الموجودین في الصف الرابع سیستوجبان زیادة الموارد 2009سنة 
المطلوبة، وفیما یتعلق بأجھزة الحاسوب فإّن عدد األجھزة المتوفرة حالیًا ال یتناسب مع 

  . ةالعدد الحالي للطلب
  

  االستنتاجات والتوصیات: المبحث الثالث
  االستنتاجات - 1
في الحقول الخدمیة ومنھا حقل التعلیم العالي، على  MRP IIإمكانیة توظیف نظام  - أ

  . الرغم من كونھ نظامًا جرى إعداده لتخطیط موارد التصنیع
ُتعد عملیة تحدید الموارد المطلوبة لإلنتاج ضروریة من أجل المحافظة على  -ب

استمراریتھ، وتبرز أھمیة ھذه العملیة في حقل التعلیم العالي من خالل ضرورة تحدید 
المتطلبات التعلیمیة الفعلیة للجامعات والمعاھد، من أجل تعزیز قدرتھا على مقابلة أّي 

 . لب على الخدمات التي تقدمھا للطالبتقلبات غیر متوقعة في الط
على بقیة أقسام ) شھادة البكالوریوس اقتصاد(ال یمكن تعمیم التركیبة الفنیة للمنتج  -ج

الكلیة، وكذلك ال یمكن تعمیمھا على أقسام االقتصاد في الجامعات األخرى، وذلك لتباین 
منھاج الدراسي، وعوامل تلك التركیبة وفقًا للنظام الدراسي المستخدم في الكلیة، وال

 .أخرى
یحدد مورد الكادر التدریسي لجمیع المراحل مرة واحدة ولیس لكل مرحلة على حدة،  -د

 .وذلك لقیام التدریسي بتدریس العدید من المراحل في وقت واحد
یؤدي اختالف النصاب للتدریسیین وفقًا أللقابھم العلمیة إلى ضرورة حساب معدل  -ه

  .MRPند التخطیط وفقًا ألنظمة نصابھم التدریسي ع
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  التوصیات  - 2
ضرورة زیادة عدد أجھزة الحاسوب لطلبة الصف األول اقتصاد بسبب عدم مالئمة  - أ

  .العدد الحالي لتلك األجھزة مع عدد الطلبة
إجراء المزید من الدراسات المتعلقة بتطبیق أنظمة أخرى من أنظمة التخطیط  -ب

لتدعیم دقة عملیة التخطیط في تلك  ERPیمیة مثل نظام والسیطرة في المؤسسات التعل
 .المؤسسات

توفیر السجالت النظامیة التي تتضمن الموارد المتاحة لقسم االقتصاد أو لبقیة أقسام  -ج
 .الكلیة، لغرض الرجوع إلیھا عند إنجاز عملیة التخطیط اإلجمالي

أجل تحدید الموارد المتاحة  استخدام أنظمة مساعدة أخرى لجدولة اإلنتاج الرئیسة من -د
والمطلوب توفیرھا، وذلك بسبب احتمالیة حصول التقلبات في أعداد الطلبة المطلوب 

  .   قبولھم في الكلیة نتیجًة لتأثر ذلك القبول بالعدید من المتغیرات
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Abstract 
The current study deals with the use of MRP II in planning for 
graduate study in Department of Economics, College of 
Administration and Economics, al-Mustansiriyah University. This 
study aims at studying the possibility of qualifying the Systems 
of Planning and Control over Production for functioning in the 
Higher Education sector; and the ability of benefiting from the 
reports submitted by these systems in making decisions 
relevant to the best utilization of the available resources. Such 
decisions may include determining the proper number of 
students who may be seated by the aforesaid department. When 
preparing the reports of MRP II, statistical techniques and 
percentages were used to utilize classrooms, laboratories, and 
teaching staff capacities.  
   The most significant conclusion of the study is the ability to 
employing MRP II system in the field of higher education; and 
the inability to generalize bill of materials (bachelor degree in 
economics) over the other departments of the college, or the 
other economics departments in other universities, because bill 
of materials varies according to the educational  system being 
used in the relevant college, the curriculum, and other variable 
factors. The most significant recommendations, however, are 
represented by conducting more studies relevant to applying 
other systems of planning and control in the educational 
institutions, such as the system of Enterprise Resources 
Planning (ERP), so as to enhance the accuracy of the planning 
process in these institutions.   
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