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Course Book 

1. Course name Principles of Management 

2. Lecturer in charge Hawkar Khatab Rahman 

3. Department/ Institute 
Business Administration –Paitaxt Technical institute – Private. 

4. Contact E-mail: hawkar_khatab@yahoo.com 
Tel: 0750 4941612 

5. Time (in hours) per week  Theory:   3 hours 
Practical: 1 

6. Office hours 2 days per week 

7. Course code  

8. Teacher's academic profile  Copy with file 

9. Keywords Management- goals- Leadership- Organization- planning  

10.  Course overview:  
لة ضةزتاوة بة تَيسوانني لة دونياي ئةوسؤ تَيبيين ئةوةدةكةيو كة ئةم جيًانة ثِسَيتى لة دايَيهاى و اجناشات و... يتد، كة وسؤظ جآ بةجآ كسدووة 

لةم وسؤظةكاى يةكةم يؤكازة بؤ ئةم دةضتخطتهانة، يةزوةيا بَيجطة  طموحىو لة يةووو ضةزخةكاى تاكو ئةوِسؤ، بآ طوواى توانا و يَيص و 
يؤكازانة كة لة يةوووشي طسنطرتة ئةو ثالى و زَيكخطنت و جآ بةجآ كسدى و بة دوواداضوونةية كة وسؤظ دةيكات بة شَيوةيةك كة يةضيت ثآ 

 دةكات ياى ثآ ناكات.
ةشدا يةك شتياى يةية وة لةطةأل ئةوةى وسؤظ جياواشى لة ئاوانج و زَيطاكانى جآ بةجآ كسدنى وةبةضتةكاى وة يةضت كسدنياى بةآلم لةطةأل ئةو

و تَيرببوونى )االشباع(ى ئابوزى و كؤوةآليةتى تةواو بوونى دةزووني )التكاون  الرضاكة ئةويش ئاواجنيانة لة جآ بةجآ كسدى و طةيشنت بة )
د وةزطستو  لة ضةزضاوة الهفطي لة ذياني زؤذانةى وسؤظ كة ئةوةش يةوؤى ثَيويطتى بة كازطَيسيةكى باش و ووزد يةية بة تايبةتى لة زَيطاى ضوو

 بةزدةضتةكاني وةك ضةزضاوةي وسؤيي، دازايي،وادي، شانيازي 
ؤ وَيروى كازطَيِسي ضةنديو طؤزانكازى يةك لة دواي يةك نيشاى دةدات لة زوى واوةلةكانى وسؤظ لةطةَه وسؤظ لة يةووو وة طستطرتيو يؤكاز ب

 -يو بة: دزوضت بوونى ئةو طؤزانكازيانة دةتوانني دةضت نيشاى بكة
 طؤزانكازى ئابوزى و زاويازى و كؤوةآليةتى. -
 طؤزانكازى تةكهؤلؤجى. -

 ثَيشكةوتهى طواضتهةوة و طةياندى. -

 ئةو توَيريهةوة و دزاضاتةى لة زووى بةزيةم يَيهاى. -

 ضيطتةم و ياضاكانى حكووى و نَيودةوَلةتى. -

قوتابي زووى دةبَيتةوة ضووى كازطَيِسي كسدنَيكى باشي دةزاوةتةكاى لة زَيطةي  لَيسةدا دةَلَيو طسنطى بابةتى )بهةواكاني كاطَيسي( لة وةداية كة بؤ
يانى كازطَيسييةكي منونةي بةثشت بةضنت بة ثالنداناى و زَيكخطنت و ئازاضتةكسدى و كؤنرتؤلكسدى بةوةش دةبَيتة يؤكاز بؤ بةزةو ثَيش بسدنى ذ

 .يةكى تسةوةزؤذانة وسؤظ لة اليةك وة بةزةوثَيش بسدنى كؤوةَلطا لةال
 

11. Course objective:  

 ناضاندنى قوتابى بة ثَيهاضة و بهةوا ضةزةكيةكاى و ئاوانج و طسنطى بةِزَيوةبةزدى. .1
 ئاشهاكسدنى قوتابى بة ثالنداناى و زَيكخطنت و ئازاضتةكسدى و كؤنرتؤلكسدى و يانداني فةزوانبةزاى .2

 بة بةزَيوةبةزاى بةِزَيوةبسدني كازةكاى.زووى كسدنةوةى كسدازةكاى و لَيًاتوويةكاني تايبةت  .3

 زووى كسدنةوةى ئاضتةكاني كازطَيسي. .4

  ديازكسدنى ئةو زَيطايانةى كة دةبَيتة يؤكاز بؤ ئةوةى ببَيت بة فةزوانبةزَيك و بةزَيوةبةِزَيكى ضةزكةوتوو. 5
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12.  Student's obligation. 

بةسةرووةوة بيَت لة تاقيكردنةوةو   55انةية بةتةواوي تةواو بكةى و بتوانو منرةياى لة %يةموو قوتابياى ثيَويستة طشت بابةت و بةشةكاني ئةم و
ثيَدراو نية يةلسةنطاندنةكاني كة بؤياى دةكريَت ، ثيَويستة قوتابي زؤربةي وانةكاى ئامادةيي يةبيَت لة ثؤل و بةييض شيَوةيةك ئامادةنةبووى ريَطة

دةبونياى ثيَويستة بةشداري و ياوبةشي بكةى لة ناو ثؤلدا و بري و بؤضونةكانياى خبةنةروو و بتوانو ريَطةكاني ضارةسةركردني ، لةطةلَ ئاما
هارو كيَشةكاى ثيَشهيار بكةى تاكوو لة ثؤلدا طفتوطؤي لةسةر بكريَت سةرةراي يةموو ئةمانةش ثيَويستة قوتابياى لةشيَوةي تاك ياى طروث سيني

 ... يبةت بة بابةتي بةريَوةبردى ثيَشكةش بكةى يتد.راثؤرتي تا

13. Forms of teaching 
ةر ثؤيهت و بةمةبةسيت زياتر رونكردنةوةي وانةكة بؤ قوتابياى و باشرت تيَطةياندنياى لة كاتي ثيَويستدا  يةريةك لة رِيطةكاني وانةوتهةوة بة ثاو

 ةي كيوز و طروثي مهاقشة كردى و راثؤرت و ئةركي مالةوة  و ظيديؤ كميث بةكاردةييَهريَتداتا شؤ و تةختةي ثؤل و طروثي ضاالكي و تاقيكردنةو

14. Assessment scheme 
Breakdown of overall assessment and examination 

.  
 

15. Student learning outcome: 
ةى ثَيهاضة و بهةوا ضةزةكيةكانى بةِزَيوةبةزدنى ، ثةياوى طسنطى ئةم كؤزضة ئةوةية كة قوتابياى ئاشهايي ثةيدا دةكةى دةزباز

يةزوةيا بؤياى زووى دةبَيتةوة كة ضؤى ثالى دازشتهى دزوضت و زَيكخطتين طوجناو شانبةشاني ئةزكةكمين تسي وةكو ئازاضتةكسدى و 
 ضاودَيسيكسدى دةبَيتة يؤكاز بؤ ئةوةى طةشةضةندى دزوضت ببَيت لة ووآلت لة يةووو زويةكةوة .

ةيا لة زَيطاى ئةم كؤزضة بؤ قوتابي ضؤنيةتي بةزَيوةبسدى و كازي باشزطاني زووى دةبَيتةوة. وة يةكَيك لة بهةواكانى طسنطى ئةم يةزو
( بؤ قوتابياى كة ئةوةش بابةتَيكى شؤز طسنطة ضونكة لة زَيطاى ئةم بابةتةوة بؤياى اهليهل التهظيميكؤزضة شي كسدنةوةى )

 يكةلة ثتةو بَيت ئةوا خودى تاك يةوزوةيا ووآلت ثَيش دةكةوَيت وة بة ثَيضةوانةوة.دةزدةكةوَيت ئةطةز ئةم يية

 

17. The Topics: Lecturer's 
name 

 

The Topics: Session 

Hawkar Khatab 
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 المفهوم العام لالدارة والحاجة اليها: 1االسبوع 
 اليها واحلاجة لالدارة العام املفهوم:2االسبوع 

 االدارية : الوضائف3االسبوع 

 املهظأة : وضائف4االسبوع

  االدارة يف املؤثرة البيئة : العوامل5االسبوع

 ووضائفه املدير : تعريف6االسبوع

 االدارية واملدارض االداري الفهر : تطور7االسبوع 

 التخطيط/ االدارية : الوضائف8االسبوع 

 املرنزي بالتخطيط وعالقته التهبوء و, التخطيط : انواع9االسبوع 

 تيجي االسرتا : التخطيط15االسبوع 

 أالداري : التهظيم11االسبوع 

 املهظمة التهظيمى فى اهليهل التكشيمات حتديد مةيف املشتخد االسص: 12االسبوع 

 والصالحية : أملشؤلية13االسبوع 

 أنواعها_مصادرها_ها ود حد_: ألصالحية14االسبوع 

 أالطراف ونطام أالدارية : املشتويات15االسبوع 

 : التهظيم16االسبوع 

 الشلطة : هيهل17االسبوع 

 : التوجية18االسبوع 

 الرقابية : العملية19االسبوع 

 : التهشيل25االسبوع 

 : التظهيل21االسبوع 

 : التدريب22االسبوع 
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19. Examinations:  
20. Extra notes: 

21. Peer review  
  

 


