الجامعة :
الكلية  :المعارف الجامعة
القســم  :العلوم المالية والمصرفية
المرحلة  :االولى
اسم المحاضر الثالثي  :احمد حمود منصور
اللقب العلمي  :مدرس مساعد
المؤهل العلمي  :ماجستير ادارة
مكان العمل :

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم
البريد االلكتروني

احمد حمود منصور
aa-kk198770@yahoo.com

اسم المادة

مبادئ إدارة

مقرر الفصل
اهداف المادة

تعليم الطالب مبادئ االدارة

التفاصيل االساسية للمادة

تعليم الطالب ما هية اإلدارة ووظائف المدير ووظائف المنشأة

الكتب المنهجية

مبادئ اإلدارة مع التركيز على إدارة األعمال  /د .خليل الشماع

المصادر الخارجية

تقديرات الفصل

معلومات اضافية

الفصل الدراسي

المختبر

% 03

-

االمتحانات

المشروع

االمتحان النهائي

اليومية
% 03

-

% 03

الجامعة :
الكلية  :المعارف الجامعة
القســم  :العلوم المالية والمصرفية
المرحلة  :االولى
اسم المحاضر الثالثي  :احمد حمود منصور
اللقب العلمي  :مدرس مساعد
المؤهل العلمي  :ماجستير ادارة
مكان العمل :

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسبوع

المادة النظرية

التاريخ

1
8
2
4
5
1
7
2
9
11
11
18
12
14
15
11

8112/11/8-9/82
8112/11/9-5
8112/11/11-18
8112/11/82-19
8112/11/21-81
8112/11/1-8
8112/11/12-9
8112/11/81-11
8112/11/87-82
8112/18/4-11/21
8112/18/11-7
8112/11/12-14
8112/18/85-81
8112/18/21-82
8114/1/2-4
8114/1/15-11

17
12
19
81
81
88
82
84
85
81
87
82
89
21
21
28

8114/8/5-1
8114/8/18-2
8114/8/19-15
8114/8/81-88
8114/2/5-1
8114/2/18-2
8114/2/19-15
8114/2/81-88
8114/4/8-2/89
8114/4/9-5
8114/4/11-18
8114/4/82-19
8114/4/21-81
8114/5/7-2
8114/5/14/11
8114/5/81-17

المادة العلمية

مفاهيم االدارة
وظائف المدير واالدارة
منظمات االعمال وخصائصها
المدرسة الكالسيكية واالنسانية
المدرسة السلوكية
الموقفية واليابانية
المنظمة واالعمال
االهداف والتخطيط ةاالداري
نظرية اإلدارة واالهداف
التخطيط المستقبلي
التخطيط االستراتيجي
صياغة االستراتيجية
خصائص التخطيط الفعال
المفاهيم االساسية للقرارات
انواع القرارات وخطوات اتخاذ القرار
امتحان الفصل االول
عطلة نصف السنة
مفاهيم التنظيم االداري
المبادئ االساسية للنظم
السلطة والمسؤولية
االتصال
مفهوم القيادة االدارية
الدافعية
نظريات القيادة
مفهوم الرقابة وانواعها
الرقابة في اطارها االستراتيجي
تقويم اداء المنظمات
وظائف المنظمة
ادارة التسويق
ادارة المالية
البحث والتطور
الموارد البشرية
امتحان الفصل الثاني

توقيع األستاذ :

توقيع العميد :

المالحظات

