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 ((السنوية ستمارة الخطة التدريسية )) ا

 التدريسي: اسم أ. م. د. كريم ذياب أحمد

haydarshaker@yahoo.com        البريد االلكتروني: 

 سم المادة:ا إلدارة مبادئ ا

 :للفصمقرر ا كتاب مبادئ اإلدارة مع التركيز على إدارة األعمال

 ة:الماد أهداف إلدارة وكيفية إدارة المنظماتلعلم ا لبة وتبصيرهم بالمبادئ األساسية تعريف الط

القيادة و , التنظيمو , التخطيط واتخاذ القرار , طبيعة اإلدارة وتطور فكرها وبيئتها

 إدارة أنشطة المنظمةو , الرقابةو , والتحفيز
 ة:لتفاصيل االساسيه للمادا

 ة:الكتب المنهجي / د.خليل الشماعدئ اإلدارة مع التركيز على إدارة األعمال كتاب مبا

 ة:المصادر الخارجي مبادئ إدارة األعمال / أ.د. سعد العنزي /  مبادئ اإلدارةكتاب 

االمتحان 

 النهائي
 الفصل الدراسي الكورس الثاني المختبرات

 الدرجة 06 - 06

 

 :تقديرات الفصل

% ( من المادة من قبل استاذ المادة بغية اثراء المقرر وتطبيقاً 06  -% 51بته ) يتم اضافة ما نس

 الموضوعة في مجال تطوير المناهج   طللخط
 :ةمعلومات اضافي
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 األولالكورس الدراسي  – جدول الدروس االسبوعي
 

 التاريخ ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات

بو
س

أل
ا

ع
 

 5 51/55/0650 المدير مهمات رةاطبيعة اإلد  

 0 06/55/0650 اإلدارة في البيئة المتغيرة  

 1 02/55/0650 التشغيليو األهداف والتخطيط االستراتيجي  

 0 0/50/0650 اتخاذ القرارو األساليب الكمية في التخطيط  

 1 51/50/0650 يالهيكل التنظيمو تصميم الوظيفة  

 0 06/50/0650 امتحان الشهر األول  

 2 02/50/0650 الصالحية  

 8 1/5/0650 الرضا الوظيفيو التحفيزو القيادة  

 9 56/5/0650 الجماعات في المنظماتو االتصال  

 56 52/5/0650 طبيعة الرقابة وأنواعها  

 55 00/5/0650 األفاق اإلستراتيجية للرقابة  

 50 5/0/0650  العملياتو إدارة التسويقوظائف المنظمة   

 51 8/0/0650 امتحان الشهر الثاني  

 50 51/0/0650 اإلدارة الماليةوإدارة الموارد البشرية   

 51 00/0/0650 مراجعة شاملة  
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