
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبهعي
 

 أ.د. دمحم عبهد طاهر  االسم
 maboodtahir@sa-uc.edu.iq البريد االلكتروني

  التجارة االلكترونية  اسم المادة
 الكهرس الثاني  – الثانيةالمرحلة  مقرر الفرل

 الهدف العام للمقرر
 

 . نيةتزويد الطالب بأهم مبادئ واساسيات التجارة االلكترو  .1

 . تزويد الطالب بكيفية تطبيق التجارة االلكترونية .2
 األهداف الخاصة

 
  في إدارة االعمال  رفع المدتهى العلمي للطالب في المجاالت الحديثة

 
 الكتب المنهجية

 

  محاضرات من تأليف أ.د. دمحم عبهد طاهر 

 
 المرادر الخارجية

 

 التجارة االلكترونية 
 تأليف حنا فرح

 
 ت الفرلتقديرا

االمتحانات  المختبر الفرل الدراسي
 اليهمية

 االمتحان النهائي المذروع

30 - 10 - 60 
 

 معلهمات اضافية
 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 كلية شط العرب الجامعة  الجامعة :
 كلية شط العرب الجامعة الكلية :

 عمالإدارة األ القســم :
  الثانية  المرحلة :

 أ.د. دمحم عبود طاهر اسم المحاضر الثالثي :
 أستاذ  اللقب العلمي :

 دكتوراه  المؤهل العلمي :

 كلية شط العرب الجامعة  مكان العمل  :
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 االهداف المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

1 5/3/2022 
 يفٕٓو انرجارج االنكررَٔيح

 رَٔيحيمٕياخ انرجارج االنكر

 خصائص انرجارج االنكررَٔيح

  

2 12/3/2022 
 يسايا انرجارج االنكررَٔيح

 يخاطر انرجارج االنكررَٔيح

 يؼٕلاخ انرجارج االنكررَٔيح

  

3 19/3/2022 

انرجارج  (اشكالاًَاط )

 االنكررَٔيح

انرجارج  ) ٔضائم ( طرق

 االنكررَٔيح

  

4 26/3/2022 

 ذؼريف ػمذ انرجارج االنكررَٔيح

 هيح انرؼالذأْ

انًرؼالذ رادج شرٔط صحح ا

 ٔانرؼثير ػُٓا انكررَٔيا  

  

5 2/4/2022 

انرحمك يٍ َطثح االرادج كيفيح 

 انى صاحثٓا

) تهٕؽ أْهيح انرؼالذ في انمإٌَ 

 انؼرالي ٔانمٕاَيٍ انًمارَح(

  

6 9/4/2022 

 ذكٕيٍ ػمذ انرجارج االنكررَٔيح

 االيجاب في انؼمٕد االنكررَٔيح

 في انؼمٕد االنكررَٔيحانمثٕل 

 انميًح انمإََيح نإلػالٌ

 االَررَيد ػهى شثكح

  

7 16/4/2022 

 زياٌ اَؼماد انؼمذ االنكررَٔي

 يكاٌ اَؼماد انؼمذ االنكررَٔي

اخرالف انمٕاَيٍ في اَؼماد زياٌ 

 ٔيكاٌ انؼمذ االنكررَٔي

  

8 23/4/2022 

انمإٌَ انٕاجة انرطثيك ػهى 

 انؼمذ االنكررَٔي

 ذ اإلضُاد األصهيحلٕاػ

 لإٌَ االرادج

  

9 30/5/2022 
 لٕاػذ اإلضُاد االحرياطيح

لٕاػذ اإلضُاد االحرياطيح في 

 انمإٌَ انؼرالي

  

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الجامعة كلية شط العرب  الجامعة :
 كلية شط العرب الجامعة الكلية :

 إدارة األعمال القســم :
  الثانية  المرحلة :

 أ.د. دمحم عبود طاهر اسم المحاضر الثالثي :
 أستاذ  اللقب العلمي :

 دكتوراه  المؤهل العلمي :
 كلية شط العرب الجامعة  مكان العمل  :

 



لٕاػذ االضُاد االحرياطيح في 

 االذفالياخ انذٔنيح

10 7/5/2022 

يفٕٓو انؼمٕد اإلداريح 

 االنكررَٔيح ٔخصائصٓا

هطرف نطرق إخريار اإلدارج 

 ٓاانًرؼالذ يؼ

يٍ خالل االداريح حم انًُازػاخ 

 انرحكيى االنكررَٔي

  

11 14/5/2022 

 إثثاخ انؼمٕد االنكررَٔيح

لثٕل انًطرُذ اإلنكررَٔي في 

 ٔلٕذّ اإلثثاخ

في  خطرق إثثاخ االنرسايا

 انمإٌَ انؼرالي

  

12 21/5/2022 
 يفٕٓو انرٕليغ االنكررَٔي

 صٕر انرٕليغ االنكررَٔي

 يح انرٕليغ االنكررَٔي ٔاثارِحج

  

13 28/5/2022 

 انٕفاء االنكررَٔي

ذؼريف تطالح انٕفاء 

 االنكررَٔي

إَٔاع تطالاخ انٕفاء 

 اإلنكررَٔي

 االئرًاٌ تثطالاخ انذفغ-1

 اإلنكررَٔيح انًصرفيح

 انُمٕد تٕاضطح انذفغ  -2

 اإلنكررَٔيح

 يحفظح تٕاضطح انذفغ -3

 اإلنكررَٔيح انُمٕد

 انشيكاخ تٕاضطح انذفغ -4

 اإلنكررَٔيح

 تٕضيط تاالضرؼاَح انذفغ -5

  

14 4/6/2022 

 حًايح انًطرٓهك اإلنكررَٔي

يجاالخ اإلخالل تحًايح 

 انًطرٓهك

حًايح انًطرٓهك في يرحهح 

لثم أتراو انؼمذ  يا

 ٔإثُاءِ االنكررَٔي

  

   ايرحاٌ َٓايح انكٕرش 12/6/2022 15
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