
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبهعي
 

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

 حهكمة الذركات اسم المادة
 الكهرس الثاني – الرابعةالمرحلة  مقرر الفرل

 الهدف العام للمقرر
 

 اطالع الطالب على اهم مفاهيم ونظريات الحهكمة . .1

 على كيفية تطبيق الحهكمة .تعليم الطالب  .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

 

 حهكمة الذركات 
 تأليف كينيث كيم 

 
 تقديرات الفرل

 المختبر الفرل الدراسي
حانات االمت

 االمتحان النهائي المذروع اليهمية

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 

  الرابعة  المرحلة :
 أ.د. دمحم عبود طاهر اسم المحاضر الثالثي :

 أستاذ  اللقب العلمي :
 دكتوراه  المؤهل العلمي :

 كلية شط العرب الجامعة  مكان العمل  :



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبهعي
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 االهداف المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

1 
26/2/2022 

دىكوت الشركاث : الوفهىم 

 واألهويت
  

الٌشأة دىكوت الشركاث :  5/3/2022 2

 والتطىر
  

ًوارج دىكوت شركاث االعوال  12/3/2022 3

 : ًظريت الىكالت
  

 ًوارج دىكوت شركاث االعوال 19/3/2022 4

 : ًظريت اصذاب االسهن
  

ًوارج دىكوت شركاث االعوال  26/3/2022 5

 : ًظريت اصذاب الوصالخ
  

هبذأ  :  هبادئ دىكوت الشركاث 2/4/2022 6

 يدوايت دقىق الوساهوي
  

  :  هبادئ دىكوت الشركاث 9/4/2022 7

هبذأ الوساواة بيي الوساهويي 

 في الوعاهلت

  

اهتذاى ًصف الكىرس  16/4/2022 8

 التذريري
  

 :  هبادئ دىكوت الشركاث 23/4/2022 9

 اصذاب الوصالخ
  

:  هبادئ دىكوت الشركاث 30/5/2022 10

 اإلفصاح والشفافيت
  

:  هبادئ دىكوت الشركاث 7/5/2022 11

 هسؤولياث هجلس االدارة
  

: لجاى  هبادئ دىكوت الشركاث 14/5/2022 12

 هجلس االدارة 
  

الضىابظ الذاخليت لذىكوت  21/5/2022 13

 الشركاث
  

   ضىابظ الذىكوت الخارجيت 28/5/2022 14

   هسؤولياث دىكوت الشركاث 4/6/2022 15

   اهتذاى ًهايت الكىرس  12/6/2022 16

 

 

 

تىقيع رئيس القسن : أ.هتورس.د. دمحم عبىد طاهر   االستار : أ.هتورس.د. دمحم عبىد طاهر تىقيع 

   

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

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

 إدارة األعمال القســم :
  الرابعة  المرحلة :

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

 دكتوراه  المؤهل العلمي :
 كلية شط العرب الجامعة  مكان العمل  :

 


