
 
 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

 جلنة العمداء للتخصصات االدارية واالقتصادية               
                                                                                                                              احملاسبية اللجنة القطاعية  
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 ادارة االعمال  الكتاب املعتمد 

 د.محمود المرسومي أ. املؤلف / املؤلفون 

 املفردات
 التفاصيل االسبوع 

 -تطوير العلوم االدارية واحلاجة اليت ادت لظهورها  -مفهوم االدارة وتطبيقاهتا واحلاجة اليها  -)  ماهية االدارة (  االول
 مهام املدي ر و دوره يف املنظمة 

-املدرسة االنسانية والسلوكية -املدرسة التقليدية -)  تطور الفكر االداري و مسامهات مدارسه االساسية (  الثان 
 االسالب الكمية وعلم االدارة  -علم االدارة والعلوم االخرى -املدرسة املوقفية -مدرسة النظم ) املنظومات (

مفهوم البيئة واثر املتبادل بينها وبني -ال وخصائصها منظمات االعم-) منظمات االعمال والبيئة احمليطة (  الثالث 
املسؤولية  -استهداف الربح والدورة االقتصادية -الطار االخالقي يف احلقوق والتزامات منظمة االعمال-املنظمة 

 التطور والتوسع والنمو -االجتماعية 
تطلبات حتديد  -نظرية االهداف-التها فرضية املنظمة ورس-املفاهيم االساسية -) اهداف منظمة االعمال ( الرابع 

 الوظائف اليت تؤديها االهدف يف منظمة االعمال  -االهداف ووضعها 
-التخطيط االسترياتيجي والتشغيلي  -املفاهيم االساسية للتخطيط -) وصياغة االسترياتيجيات والسياسات (  اخلامس 

 صياغة االسرتاتيجيات والسياسات 
 النظم الساندة الختاذ القرار -مبادئ نظرية القرار االداري  -القرارات  (املفاهيم االساسية للقرارات ) اختاذ  السادس 
 ) التنظم ( مفهوم التنظيم واعادة التنظيم االداري   السابع 
 املبادئ االساسية النظرية التنظيم ) السلطة ‘ املسؤولية االتصال (  الثامن 
 انواع التنظيم واشكال الرتكيب التنظيمي -التنظيم وعالقة أبهداف منظمة االعمالطبيعة تصميم   التاسع 
 ) التوعية والقيادة االدارية ( مفهوم التوجيه وامهيتة  العاشر

لدراسة املدخل  -املدخل لدراسة التحضريية -املدخل لدراسة الدافعية -املبادئ االساسية لدراسة القيادة االدارية  احلادي عشر
 اجلماعات

 عالقة الرقابة ابلتخطيط  -) الرقابة ( :املفاهيم االساسية للرقابة  الثان عشر 
 اخلصائص االساسية ملنظومة الرقابة الفعالة  -اخلطوات االساسية للرقابة _ اساليب الرقابة الثالث عشر
 البحث والتطوير الرابع عشر 

 مقدمة يف االدارة االسترياتيجية   اخلامس عشر
 


