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 والتقويم العلميجهاز االشراف 

 

 

 

 

 

  الجامعة :
 شط العرب الجامعة  الكلية :

 عمالإدارة األ القســم :
 الثالثة  المرحلة :

 طاهر محسن منصور  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

0 
0/0/8188 

 انتفكير االستراتيجي

 يذخم ػاو  
 تزويذ انطانب بًؼرفت انًفاهيى  

8 
2/0/8188 

انتفكير االستراتيجي 

 وانتخطيط االستراتيجي 
 يؼرفت انؼالقت بيٍ انًفهىييٍ  

0 
01/0/8188 

ائص انتفكير أهًيت وخص

 االستراتيجي 
 كيفيت االستفادة يٍ انتفكير االستراتيجي  

4 
88/0/8188 

ػُاصر انتفكير 

 االستراتيجي 
 

كيف يًكٍ تطىر انؼًم في ظم انتفكير 

 االستراتيجي 

1 
82/0/8188 

واًَاط  االستراتيجيىٌ

 انتفكير االستراتيجي 
 تطىير قابهيت انًذراء ػهى انتفكير االستراتيجي  

0 
1/4/8188 

تًُيت انتفكير االستراتيجي 

 في يُظًاث االػًال 
 كيف يطىر انتفكير  

7 
08/4/8188 

األدواث انًستخذيت في 

 تًُيت انتفكير االستراتيجي 
 استخذاو بؼط األدوار  

2 

02/4/8188 

يساهًت انتفكير 

االستراتيجي في تفؼيم 

 قذراث االبذاع 

 انؼالقت بيٍ انتفكير واالبذاع  

2 
80/4/8188 

ركائز ويتطهباث انتفكير 

 االستراتيجي 
 يؼرفت يتطهباث انتفكير  

01 
0/1/8188 

خطىاث يًارست انتفكير 

 االستراتيجي 
 اػتًاد طرق واقؼيت  

00 
01/1/8188 

إشكاالث تىاجه ػًهياث 

 انتفكير االستراتيجي 
 حم اإلشكاالث  

08 07/1/8188 
يذاخم انتفكير االستراتيجي 

 انؼايت 
 ػرض اهى انًذاخم  

   انًذاخم انًهًت  84/1/8188 00

 ػرض اهى انًُارج   ًَارج انتفكير االستراتيجي  00/1/8188 04

   يراجؼت شايهت  7/0/8188 01

  

 

 

 

 

 : تىقيغ رئيس انقسى      تىقيغ االستار :

 

 مجهورية العراق
 العالي والبحث العلميوزارة التعليم 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

  الجامعة :
 شط العرب الجامعة  الكلية :

 إدارة األعمال القســم :
 الثالثة  المرحلة :

 طاهر محسن منصور  اسم المحاضر الثالثي :
 أستاذ  اللقب العلمي :

 دكتوراه  المؤهل العلمي :
 عة كلية شط العرب الجام مكان العمل  :

 



      


