
 

 

 

 ))استمارة الخطة التدريسية ((

 

 اسم التدريسي
 

 كريم ذياب احمد

 البريد االلكتروني
 

kareemdheyab@gmail.com 

 اسم المادة 
 

 مبادىء االدارة

 مقرر الفصل
 

 كتاب مبادىء االدارة مع التركيز على ادارة االعمال 

 اهداف المادة 
 

 تعريف الطلبة وتبصيرهم بالمبادىء االساسية لالدارة وكيفية ادارة المنظمات

 
 التفاصيل االساسية للمادة

 

طبيعة االدارة وتطور فكرها وبيئتها، التخطيط واتخاذ القرار، التنظيم والقيادة والتحفيز، 
 الرقابة، ادارة انشطة المنظمة 

 الكتب المنهجية 
 

 التركيز على ادارة االعمال/ دكتور خليل الشماعكتاب مبادىء االدارة مع 

 المصادر الخارجية 
 

 نظرية المنظمة والسلوك التنظيمي/ د. منقذ محمد داغر، د. عادل حرحوش صالحكتاب 

 تقدير الفصل 
 
 
 

الفصل 
 الدراسي

االمتحان  المختبرات الفصل الثاني الفصل االول
 النهائي

 االول
 الثاني

02% 02% - 02% 

 معلومات اضافية 
 

 

 

 bdf  ملف بصيغة االنترنت شبكة على االلكتروني الجامعة موقع على االستمارة تنشر

 

 العراق جمهورية

 العلمي البحث و العالي التعليم وزارة

 العلمي التقويم االشراف جهاز

 ديالى: الجامعه أسم

  االدارة واالقتصاد :الكليه أسم

 االقتصاد: القسم أسم

 كريم ذياب احمد: المحاضر أسم

 استاذ مساعد: العلمي اللقب

 ماجستير :العلمي المؤهل

 : العمل مكان
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 الفصل الدراسي االول –جدول الدروس االسبوعية 

 التاريخ ت
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية

   طبيعة االدارة 1/12/0212 1

   مهمات المدير 8/12/0212 0

   االدارة في البيئة المتغيرة 11/12/0212 3

   االهداف والتخطيط 00/12/0212 2

   التخطيط االستراتيجي 02/12/0212 1

   التخطيط التشغيلي 1/11/0212 0

   االساليب الكمية في التخطيط 10/11/0212 7

   اتخاذ القرار 12/11/0212 8

   القراراالساليب الكمية في اتخاذ  00/11/0212 2

   تصميم الوظيفة 3/10/0212 12

   الهيكل التنظيمي 12/10/0212 11

   الصالحية 17/10/0212 10

   العالقات التنظيمية الداخلية 02/10/0212 13

   امتحان الفصل االول 31/10/0212 12

   المنظمة منظومة اجتماعية 7/1/0211 11

   الثقافة المنظمية 12/1/0211 10

 

 

 

 توقيع العميد                                              توقيع االستاذ        
 

 

 العراق جمهورية

 العلمي البحث و العالي التعليم وزارة

 العلمي التقويم االشراف جهاز

 ديالى: الجامعه أسم

  االدارة واالقتصاد :الكليه أسم

 االقتصاد: القسم أسم

 كريم ذياب احمد: المحاضر أسم

 استاذ مساعد: العلمي اللقب

 ماجستير :العلمي المؤهل

 : العمل مكان



 

 

 الفصل الدراسي الثاني –جدول الدروس االسبوعية 

 التاريخ ت
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية

   القيادة 08/1/0211 1

   التحفيز 2/0/0211 0

   نظريات التحفيز 11/0/0211 3

   الرضا الوظيفي 18/0/0211 2

   االتصال 01/0/0211 1

   الجماعات في المنظمة 2/3/0211 0

   طبيعة الرقابة وانواعها 11/3/0211 7

   االفاق االستراتيجية للرقابة 18/3/0211 8

   ادوات واساليب الرقابة 1/2/0211 2

   ادارة العمليات 8/2/0211 12

   ادارة التسويق 11/2/0211 11

   ادارة الموارد البشرية 00/2/0211 10

   االدارة المالية 02/2/0211 13

   الثانيامتحان الفصل  0/1/0211 12

   بحث والتطويرادارة ال 13/1/0211 11

   ادارة العالقات العامة 02/1/0211 10

 

 

 

 توقيع العميد                                              توقيع االستاذ        

 العراق جمهورية

 العلمي البحث و العالي التعليم وزارة

 العلمي التقويم االشراف جهاز

 ديالى: الجامعه أسم

  االدارة واالقتصاد :الكليه أسم

 االقتصاد: القسم أسم

 كريم ذياب احمد: المحاضر أسم

 استاذ مساعد: العلمي اللقب

 ماجستير :العلمي المؤهل

 : العمل مكان


