
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 أ.م.د. خليل إبراهيم عيسى  االسم
 Khalil.alkalidy55@sa-uc.edu.iq البريد االلكتروني

 المعرفةإدارة  اسم المادة
 الكهرس الثاني  –المرحلة الرابعة  مقرر الفصل

 الهدف العام للمقرر
 لمعرفةة اوتاهيلهم لمادة إدار  الرابعةتدريس طلبة المرحلة  

 األهداف الخاصة
 لمعرفةاعداد وتاهيل الطلبة بمادة إدارة ا 

 
 الكتب المنهجية

 

  القطاعية للمناهج اللجنةلمعرفة حسب خاصة بإدارة ا
 اعداد الدكتهر دمحم حسين منهل 

 
 المصادر الخارجية

 
 اعتمادًا على كتب متنهعة واالنترنيت لمعرفة خاصة بإدارة ا

 
 تقديرات الفصل

 المختبر الفصل الدراسي
 

االمتحانات 
 اليومية

 المشروع
 واالنشطة

 االمتحان النهائي

 02 02 02  الكهرس الثاني 

 
إضافية مصادر معلهمات 

 %02خارجية بنسبة 
 

 

 
 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 هاز االشراف والتقويم العلميج

 

 

 

 

 

 كلية شط العرب الجامعة الجامعة :
 شط العرب الكلية :

 إدارة اعمال اسم القســم :
 الرابعة المرحلة :

 أ .م.د.خليل إبراهيم عيسى اسم المحاضر الثالثي :
 أستاذ مساعد دكتور  اللقب العلمي :

 دكتور تدريسي  المؤهل العلمي :
 ة شط العرب الجامعةكلي مكان العمل  :

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
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 االهداف المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

1 

  27  /2  /2022 

2022/3/2 

هذخل هفاهيوي للوؼشفت هي 

حيج الٌشأ والخصائص 

 وػاللتها بالٌؼشفها 

 

تهذف الذساعت الى تؼشيف الطلبت بوادة إداسة 

الوؼشفت الكتغابهن الخبشاث في الوؼشفت الضوٌيت 

والصشيحت و الوؼاسف الجىهشيت والوتمذهت 

 واكتغابهن الخبشة الوؼشفيت لهزا الوىضىع

2 2022/3/5 

2022/3/9 

أًىاع الوؼشفت الضوٌيت 

 والصشيحه 
  

3 
2022/3/12 

2022/3/16 

التحذياث التي تىاجه الوؼشفت 

والوغتىدػاث األعاعيت للوؼشفت 

 للوٌظوت 

  

4 2022/3/19 

2022/3/23 

هذخل هفاهيوي الداسة الوؼشفت 

 تاسيخ وإداسة الوؼشفت 
  

5 
2022/3/26 

2022/3/30 

اسكاى إداسة الوؼشفت وأعباب 

هتوام الوتضايذة بذساعتها اال

 وفىائذها 

  

6 2022/4/2 

2022/4/6 

ػولياث إداسة الوؼشفت وهتطلباث 

 تطبيمها 
  

7 2022/4/9 

2022/4/12 

هفهىم )الٌوىرج الياباًي( 

 لؼولياث إداسة الوؼشفت
  

8 2022/4/16 

2022/4/20 
   اهتحاى فصلي للكىسط الثاًي 

9 2022/4/23 

2022/4/27 
   التصاد الوؼشفت وهفهىهها 

10 2022/4/30 

2022/5/4 

خصائص التصاد إداسة الوؼشفت 

 وهتطلباث االلتصاد الوؼشفي  
  

11 2022/5/7 

2022/5/11 

االختشاػاث واالهتوام بالبحىث 

 الؼالويت 
  

12 2022/5/14 

2022/5/18 

إداسة الوؼشفت واهويتها في 

 تحميك أالبذاع 
  

13 
2022/5/21 

2022/5/25 

اعتشاتيجياث إداسة الوؼشفت 

الوفهىم واالهويه واالهذاف 

 والخصائص 

  

14 2022/5/28 

2022/6/1 

لياط إداسة الوؼشفت وطشق 

 لياعها وتميين إداسة الوؼشف
  

15 2022/6/4 

2022/6/8 
   اهتحاى كىص واهتحاًاث الٌهائيت

  

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 كلية شط العرب الجامعة الجامعة :
 شط العرب الكلية :

 إدارة اعمال اسم القســم :
 الرابعة المرحلة :

 أ .م.د.خليل إبراهيم عيسى اسم المحاضر الثالثي :
 أستاذ مساعد دكتور  علمي :اللقب ال

 دكتور تدريسي  المؤهل العلمي :
 كلية شط العرب الجامعة مكان العمل  :

 

 

 

 

 تىليغ سئيظ المغن :                                                   تىليغ االعتار :

 أ.د. دمحم ػبىد طاهش                                                                                                                                 أ.م.د. خليل إبشاهين ػيغى                                                  

 

 


