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 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية ((

 

 

 

 

 

 التدريسي: اسم د. كريم ذياب احمد

kareemdheyab@gmail.com البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: 2مباديء اإلدارة العامة 

 :لمقرر الفص نجم عبد هللا العزاوي –مبادئ اإلدارة العامة / جاسم الذهبي 

وكيفية إدارة  العامة إلدارةلعلم ا لبة وتبصيرهم بالمبادئ األساسية تعريف الط

 والمؤسسات الحكومية المنظمات
 أهداف المادة:

 , التنظيمو , التخطيط واتخاذ القرار , وتطور فكرها وبيئتها العامة طبيعة اإلدارة

 إدارة أنشطة المنظمةو , الرقابةو , القيادة والتحفيزو

التفاصيل األساسية 

 للمادة:

 الكتب المنهجية: نجم عبدهللا العزاوي –كتاب جاسم الذهبي 

 المصادر الخارجية: مبادئ اإلدارة األعمال/ سعد علي حمود العنزي

االمتحان 

 النهائي
 الفصل الدراسي األولالفصل  الفصل الثاني المختبرات

 الدرجة %46 - - %06

 

 تقديرات الفصل:

% ( من المادة من قبل استاذ المادة بغية اثراء المقرر 26  -% 51يتم اضافة ما نسبته ) 

 الموضوعة في مجال تطوير المناهج   طوتطبيقاً للخط
 :معلومات إضافية
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 الفصل الدراسي األول –جدول الدروس األسبوعي

 التاريخ النظرية المادة يةلالعم المادة المالحظات

ع
و
سب

أل
ا

 

 5  مفهوم صنع واتخاذ القرار   

 2  مراحل عملية صنع واتخاذ القرارات   

 3  أنواع القرارات اإلدارية   

 4  مفهوم القيادة اإلدارية   

 1  نظريات القيادة ونمط السلوك القيادي  

 0  المهارات القيادية واختيار القيادات اإلدارية   

 7  مبادئ الرقابة وخطواتها   

 8  مجاالت الرقابة وأنواعها   

 9  أدوات الرقابة ومتطلبات النظام الرقابي الفعال   

 56  مفهوم الدوافع وأهميتها , أنواعها   

 55  مفهوم الحوافز , أهميتها , أنواعها   

 52  مفهوم االتصال وعناصره   

 53  مفهوم التنسيق وأهميته   

 54  مفهوم التوجيه وأهميته   

 51  العامةالوظائف الفرعية في اإلدارة   

 50 22/5/2657 اختبار نهاية الكورس  
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 الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس األسبوعي

 التاريخ المادة النظرية يةلالمادة العم المالحظات
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و
سب
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 ا
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