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للعام الذراسي   / املقرر منىرج وصف  

 وصف املقرر

 

 

كلٌة االدارة واالقتصاد  المؤسسة التعلٌمٌة -1 جامعة البصرة  

   / المركز العلمًالقسم  -2 قسم المحاسبة

   ورمز المقرر /  اسم -3 ادارة االعمال

 اسم التدرٌسً   وفاء علً سلطان

   أشكال الحضور المتاحة -4 القاعات الدراسٌة

    الفصل / السنة -5 كورس

     الساعات الدراسٌة )الكلً(عدد  -6 15

2112تموز   4    تارٌخ إعداد هذا الوصف  -7 

أهذاف املقرر -2  
واهمٌتها تعرٌف الطالب مفهوم االدارة  -   

 -    تعرٌف الطالب وظائف المدٌر
التعرف على وظائف المنظمه -  
- 
- 

وطرائق الرعلين والرعلن والرقيين الربناهج املطلىتح خمرجاخ  -9  

حيملعرفألهذاف اا -أ  
التعرف على االسالٌب العلمٌه الحدٌثه فً االدارة  -1أ  
التركٌز على الخصائص الضرورٌة لنجاح االعمال وازدهارها -2أ  
-3أ  
-4أ  
-5أ  

قرراخلاصح تامل يح ملهاراذألهذاف اا  -ب  
ترسٌخ قٌم وتقالٌد حب العمل -1ب  
احترام وقت العمل  -2ب  
احترام وقت العمل-3ب  
-4ب  

 

 طرائق الرعلين والرعلن
المحاظرات -  
دراسة الحالة -  
- 
- 
- 

ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازا مقتضٌا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 البرنامج. 
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 طرائق الرقيين
االمتحانات -  
التحضٌر الٌومً -  
االمتحانات الٌومٌه -  

األهذاف الىجذانيح والقيويح -ج  

-1ج  
-2ج  
-3ج  

-4ج  

 طرائق الرعلين والرعلن
- 
- 
- 

 
 طرائق الرقيين

- 
- 
- 
- 
 

)المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف وااتطور الشخصً(املنقىلحالرأهيليح املهاراخ العاهح و -د  

- 1د  
- 2د  
- 3د  
- 4د  
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تنيح املقرر -10  

طريقح 
 الرقيين

 األسثىع الساعاخ خمرجاخ الرعلن املطلىتح  اسن الىحذج / املساق او املىضىع طريقح الرعلن 

ونقاش أسئلة  1    محاضرات/الصف 
 2 2  االدارةمدخل الى   

 3 2  المدٌر انواع المدراء ادوار المدٌر  

 4 2  منظمة االعمال وانواعها  

التطور الفكري لالدارة  المدرسة   
 الكالسٌكٌة

 2 5 

 6 2  المدرسة السلوكٌة  

 7 2  المدرسة الحدٌثة  

 2 2  وظٌفة التخطٌط   

 9 2  انواع الخطط ومراحل عملٌة التخطٌط  

 11 2  المفهوم واالهمٌةالرقابة   

 11 2  انواع الرقابة ومراحل العملٌة الرقابٌة  

 12 2  اتخاذ القرارات مفهوم القرار وانواعه  

 13 2  مراحل صنع القرار   

 14 2  التنظٌم  

 15 2  امتحان  

الثنيح الرحريح -11  
 الكرة:

1-  
2-  

:الكرة املقررج املطلىتح  
االدارة واالعمال /الغالبً والعامري*   
* 

 املراجع الرئيسيح ) املصادر ( 
   - 

- 

اجملالخ الكرة واملراجع الري يىصي تها )  
 العلويح ، الرقارير ...........(
 -الكرة املخرصح تعلن االدارج

- 
 املراجع االلكرتونيح  ، هىاقع االنرتند  

- 

 

 

خطح ذطىير املقرر الذراسي -12  
االستعانه باالفالم التوثيقية  -  

الزيارات الميدانية -  

- 

  

 


