
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبهعي
 

 أ.دعامر جسيل عبد الحدين االسم
 Dr_amerj@sa-uc.edu.iq البريد االلكتروني

 إدارة رأس السال الفكري  اسم السادة
 الكهرس الثاني مقرر الفرل

 الهدف العام للسقرر
 

ي تهضيح السزامين الفلدفية والسرتكزات الفكرية إلدارة السهارد البذرية ف
دورها وتكليفها الجديد السرتكز أساسا"حهل االهتسام بالسهجهدات غير 

 السلسهسة السعرفية  
 األهداف الخاصة

 
تسكين الطالب من استيعاب السرتكزات الفكرية ألساسيات رأس السال 

 الفكري 
 

 الكتب السشهجية
 

ا.د. سعد علي العشزي و  –إدارة رأس السال الفكري في مشظسات االعسال 
 دكتهر أحسد علي صالحال

 
 السرادر الخارجية

 

 

 
 تقديرات الفرل

االمتحانات  السختبر الفرل الدراسي
 اليهمية

 االمتحان الشهائي السذروع

30 - 10 - 60 

 
 معلهمات اضافية

 

 

 
 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

  الجامعة :
 كلية شط العرب الجامعة الكلية :

 عمالإدارة األ القســم :
 الثانية المرحلة :

 الحسينأ.د.عامرجميل عبد اسم المحاضر الثالثي :
 أستاذ اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :
 قسم أدارة االعمال مكان العمل  :

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبهعي
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 االهداف المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

1  

1/3/2022 

بذاٚاث ظٓر رأس انًال 

 انفكر٘ ٔيإشراث تطٕرِ
- 

ٚٓذف انٗ يعرفت َشٕء ٔتطٕر رأس انًال 

 انفكر٘

2 8/3/2022 

 
 - يفٕٓو رأس انًال انفكر٘

انتطرق انٗ يفٕٓو رأس انًال انفكر٘ ٔاختالفّ 

 عٍ رؤٔس األيٕال االخرٖ

3 15/3/2022 

 

ٔدٔرِ رأس انًال انبشر٘  

 فٙ االلتصاد انجزئٙ
- 

انٓذف بٛاٌ انتأثٛراث اإلَتاجٛت عهٗ َٕعٛت 

 انمائًٍٛ عهٛٓا 

4  

15/3/2022 

تحهٛم كهفت نرأس انًال 

 انبشر٘ ٔاصتثًارِ
- 

ٚتى ُْا تشخٛص انمٕاعذ انًعرفٛت ٔانتًٛٛز بٍٛ 

 رؤٔس األيٕال انًعرفٛت 

5 22/3/2022 

 

تعرٚف رأس انًال انبشر٘ 

 ٔخصائصّ
- 

يال يٓى ُٚبغٙ انتعرف عهٗ أًْٛت انبشر كرأس 

 اصتثًارِ نإلفادة يٍ لابهٛاتّ ٔطالاتّ

6  

29/3/2022 

آنٛاث بُاء رأس انًال 

 انفكر٘ ٔيرتكزاث لٛاصّ
- 

ُْا ٚتى انتعرف عهٗ آنٛاث بُاء رأس انًال 

 انفكر٘ ٔيعرفت يتطهباث تطٕٚرِ

7  

5/4/2022 
 - - 1أيتحاٌ 

8  

12/4/2022 

رأس انًال انفكر٘  

 عرفٙانعًم انً ٔئَتاجٛت 
- 

انٗ رفع ئَتاجٛت  انحاجتٚٓذف انٗ يعرفت أصباب 

 انعًم فٙ يجال انًعرفت ٔانخذياث

9  

19/4/2022 

راس انًال انفكر٘ ئدارة 

 باألرلاو ٔانًصارحت 
- 

تعرٚف يُٓج ئدارة انًصارحت باألرلاو ٔتحذٚذ  

 يزاٚا ٔفٕائذ يُٓج ئدارة انًصارحت

10  

26/4/2022 

االصتثًار فٙ رأس انًال 

 االجتًاعٙ 
- 

انٓذف ْٕ االنًاو بًضٕغاث االْتًاو بًٕضٕع 

 تشخٛص انفٕائذس انًال االجتًاعٙ ٔرا

11 
3/5/2022 

 

ئدارة رأس انًال انفكر٘ 

ٔتحذٚاث االعًال 

 انًعاصرة

- 
ُْا ٚتى تحذٚذ عاللت رأس انًال انفكر٘ ٔئدارتّ 

 بانتفكٛر االصتراتٛجٙ 

12 10/5/2022 

 
  - 2أيتحاٌ 

13  

17/5/2022 

عاللت ئدارة رأس انًال 

 انفكر٘ بادارة انًعرفت
- 

انتطرق انٗ يفٕٓو ئدارة انًعرفت ٔاًْٛتٓا ٔيٍ 

 ثى يعرفت انعاللت يع راس انًال انفكر٘

14 

 

24/2022 

ئدارة يخاطر رأس انًال 

انفكر٘ فٙ ظم االلتصاد 

 انًعرفٙ

- 

لتصاد انٓذف ْٕ انتعرف عهٗ أصباب ظٕٓر اال

انًعرفٙ ٔيًٛزاتّ ٔتشخٛص اَعكاصاث االلتصاد 

انًعرفٙ عهٗ ئدارة انًٕارد انبشرٚت ٔرأس انًال 

 انفكر٘

15  

31/5/2022 

انًخاطر انًحتًهت نرأس  

 انًال انفكر٘
- 

انتعرف عهٗ اْى انًخاطر انتٙ ترافك يٕضٕع 

 رأس انًال انفكر٘

  

 عبٕد طاِ األصتار انًتًرس دمحم : رئٛش انمضىتٕلٛع      تٕلٛع األصتار : أ.د. عاير جًٛم 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الجامعة :
 كلية شط العرب الجامعة الكلية :

 أدارة االغمالاسم القســم :
 الثانية المرحلة :

 أ.د.عامر جميل عبد الحسيناسم المحاضر الثالثي :
 أستاذ اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 قسم أدارة االعمال مكان العمل  :



      


