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Flow up of implementation celli pass play  

 
Mohammed Ibrahim Tayyeh Course Instructor 

Mscmohammed3@gmail.com E-mail 

Managerial  Law Title 

According to the annual system Course Coordinator  

   

Acquistion of knowledge in, Managerial  Law  
Course Objective 

Material theory by Three hour per week Course Description 

All relevant public service legislation in addition to the comparative 

constitutions 
Textbook 

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessments 

60% 51% 1%   02% 

 General Notes 

 

University: Dyiala 

College : College of 

Administration and economic 

Department:  

 

Lecturer name: Mohammed 

Ibrahim Tayyeh  

  

Qualification: Masters  

Place of work: University of diyala  

Republic of Iraq 

 

The Ministry Of Higher 

Education 

 

& Scientific Research 
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 استًارج اَجاز انخطح انتذرَسُح نهًادج
 يحًذ اتراهُى تاَهو.و  االسم

 Mscmohammed3@gmail.com البريذ االلكتروني

 انماَىٌ اإلدارٌ اسم المادة

 َظاو انكىرساخوفك  مقرر الفصل

 اهذاف المادة

 
 فٍ انماَىٌ اإلدارٌ ًؼرفحانأكتساب 

 التفاصيل االساسيت للمادة

 
 اسثىػُا   حالث ساػاخيادج َظرَح تىالغ 

 الكتب المنهجيت

 
 كافح انتشرَؼاخ راخ انؼاللح تانىظُفح انؼايح أضافح انً انذساتُر انًمارَح

 

 المصادر الخارجيت

 
 انًذخم إنً انماَىٌ) َظرَح انماَىٌ( ا.د طارق كاظى ػجُم   -1

 يثاديء انماَىٌ اإلدارٌ د. يحًذ ػهٍ جىاد -2

يجًىػح يحاضراخ فٍ يثاديء انماَىٌ اإلدارٌ د. ػثذ انًُؼى َحًُ  -3

  جىاد
 االيتحاٌ انُهائٍ انفصم انذراسٍ تقذيراث الفصل

44% 04% 

 معلىماث إضافيت

 

 

 

 جًهىرَح انؼراق

 

 

 وزارج انتؼهُى انؼانٍ وانثحج انؼهًٍ

 

 

 وانتمىَى انؼهًٍجهاز االشراف 

 دَانً اسى انجايؼح:

 االدارج وااللتصاداسى انكهُح: 

 اإلدارج انؼايح اسى انمسى:

 انخاَُح انًرحهح:

 يحًذ اتراهُى تاَه اسى انًحاضر انخالحٍ:

 يذرس يساػذ انهمة انؼهًٍ:

 دتهىو ػانٍ انًؼادل نهًاجستُر انًؤهم انؼهًٍ:

 يكاٌ انؼًم: يذَر شؼثح انًىارد انثشرَح 
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 انًالحظاخ انًادج انؼًهُح انًادج انُظرَح انتارَخ األسثىع

   يذخم فٍ انماَىٌ وانماَىٌ اإلدارٌ  االول األسثىع

   أساس ويضًىٌ انماَىٌ اإلدارٌ انخاٍَ األسثىع

   انضثظ اإلدارٌ انخانج األسثىع

   اانىظُفح انؼايح انراتغ األسثىع

   انمراراخ اإلدارَح انخايس األسثىع

   انؼمىد اإلدارَح وانًذَُح انفرق تُُهى   انسادس األسثىع

   أركاٌ انؼمذ اإلدارٌ انساتغ األسثىع

   أختصاصاخ اإلدارج فٍ إتراو انؼمذ  انخايٍ األسثىع

   يشروػُح انؼمذ اإلدارٌ انتاسغ األسثىع

   أسثاب انؼًم تانؼمذ اإلدارٌ وخاصُته انؼاشر األسثىع

   طرق اإلدارج فٍ انؼمذ اإلدارٌ وسهطح االير  ػهً انًتؼالذ  انحادٌ ػشر     األسثىع

   ػمذ اإلَجاز انخاٍَ ػشر األسثىع

   وػمذ األشكالػمذ األيتُاز  انخانج ػشر األسثىع

   حرَح اإلدارج فٍ إتراو انؼمذ انراتغ ػشر األسثىع

   دراسحانحانح انخايس ػشر األسثىع

 

 جًهىرَح انؼراق

 

 

 وزارج انتؼهُى انؼانٍ وانثحج انؼهًٍ

 

 

 جهاز االشراف وانتمىَى انؼهًٍ

 دَانً اسى انجايؼح:

 االدارج وااللتصاداسى انكهُح: 

   االدارج انؼايح    اسى انمسى:

 انخاَُح  انًرحهح:

 يحًذ اتراهُى تاَه  اسى انًحاضر انخالحٍ:

 يذرس يساػذ   انهمة انؼهًٍ:

 دتهىو ػانٍ انًؼادل نهًاجستُر  انًؤهم انؼهًٍ:

 مذير شعبت المىارد البشريت   يكاٌ انؼًم:


