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Course Book 

1. Course name  principles of management  

2. Lecturer in charge  Bushra Qasim Mahmud 

3. Department/ Institute Department of  accounting  / Paitaxt Technical Institute - 

Private 

 

 

4. Contact e-mail: bushra69.proosha@gmail.com 
Tel: (optional)  07504232822 

5. Time (in hours) per week  For example Theory:    4  
Practical:  

6. Office hours Availability of the lecturer to the student during the week 

7. Course code  

8. Teacher's academic 
profile  

 ٌاوى ضياٌى : بشسى قاضي حمىود
 دةزضووى شاٌكؤى / شاٌكؤى ووصن

 ؤليرى بةزَيوةبسدُ و ئابووزىكؤليرى / ك
 ى كاز كازطَيس/ بةشى 

  0990 - 0991ضاَلى دةزضووُ / 

 0996/  06/  62بةزوازى داوةشزاٌدُ : 
 وةزطستٍى واضتةز لة بوازى ) االدازة االضرتاتيحية لمطياذة ( 

  6106 / 6100   ِةولَيس -شاٌكؤى / لبٍاٌى فةزةٌطى 
 لة بوازى كؤوجيوتةز  ضةٌدةِا خوه

 اكطيظ ( -باوزبويٍت  -اكطن   -وزد ) 
 ٌدةِا خوه لة بوازى كازطَيسى و شواٌى ئيٍطميصىةض

ِةز لة  لة واوةى خصوةت كسدمن لة ضةٌديَ بةش و يةكةى ثةمياٌطة كازً كسدوة 
 كازى كازطَيسى تاوةكو كازى واٌة ووتٍةوة.

9. Keywords  

10.  Course overview:  

 كاز لة كةزتى طشتى ياُ كةزتى تايبةت بَيت. ىةزَيوةبسدٌب ى كازةكاٌى و لَيّاتوويى لة بوازىلة ضةز قوتابى فَيس ثَيويطتة
 جطة لةوةش دزوضتكسدٌى تواٌيطتى كاز لة ِزَيكخساوةكاٌى باشازى جؤزاوجؤز.

طةكاٌى كةزتى ئاوادةكسدٌى قوتابى بؤ وةزطستٍى شاٌطتى كازطَيسى كاز بة شَيوةيةكى ئةكادميى بؤ بةزةو ثَيش بسدٌى فةزواٌ 
 طشتى و تايبةت.

 ابى لة بوازةكةى خؤيدا وا دةكات ثَيويطتى بة شياتس بووٌى شاٌطت و شاٌيازى ِةبَيت.يى قوتشاشازة

11. Course objective: 

 بووٌى قوتابية بة كازةكاٌى لة بةزَيوةبسدُ و ثالُ و ِزَيكخطنت و بِسيازداُ و ضاودَيسى و ِاٌداٌة لة كةزتى طشتى و ئاشٍا
  تايبةت.
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12.  Student's obligation 

  قوتابى ئاوادةية لةواٌة و تاقيكسدٌةوةكاٌى ، ضوٌكة ئاوادة بووٌى بةشَيكى ِةَلطةٌطاٌدٌى ٌيشاُ دةدات.

13. Forms of teaching 
 واٌة ووتٍةوةً لة ِزَيطةى داتاشؤ و تةختة ضجى و ٌووضيٍةوةى قوتابى خؤى بةكازدةَِيٍي.

14. Assessment scheme 
Breakdown of overall assessment and examination 

 طةَه قوتابياُثسضيٍةوة و ثسضياز كسدُ و طفتوطؤ كسدُ لة  بة وة دووبازة دةكةوةوة واٌةى ثَيشوو ِزؤذاٌة بةدةواً دةمب ضةزةتا
 (01( منسة و ِزؤذاٌة )61ووةً )دوةزشى ( منسة و 61وة واٌطاٌة كويصيكياُ ثَى دةكةً ِةزوةِا تاقيكسدٌةوةى وةزشى يةكةً )

  .منسة( 01و كؤتايى ضاَه )شؤز طسٌطى بة ئاضتى ئاوادة بووُ و زةفتاياُ دةدةً  سةمن

15. Student learning outcome: 
وة ئاضاُ كسدٌى ئاواجني بؤ قوتابى فَيسبووٌى شاٌيازى لة بوازى كازطَيسى و ِزاثةزاٌدٌى كازةكاٌى لة طشت بوازةكاٌى ذياٌ

قوتاخباٌةكاٌى كازطَيسى ) كالضيكى و وسؤيى و ضةزدةوى  َيشكةوتٍى بريى كازطَيسى وةث ، ئاشٍا بووٌى قوتابى بة ةتىةكاٌيكاز
بةكازبةز وة ِةَلطووكةوتى بةكازبةز بة شَيوةيةكى ئةكادميى و شاٌطتى ضوٌكة شؤز ثَيويطتة قوتابى شازةشا بى لة باكساوةٌدى 

 كاز طَيسى.

16. Course Reading List and References: 

 ( دار وائل للنشر ، اردن. 2008/ د. صالح مهدى محسن العامري ، )  و االعمال رةاالدا -1

 ( دار المسيرة ، عمان. 2008االدارة علم و تطبيق / دمحم رسالن الجيوسي ، )  -2

( ، دار  2006( / د. حسن حريم ) مبادئ االدارة الحديثة ) النظريات ، العمليات ، االدارية ، وظائف المنظمة  -3
 امد ، عمان.لحا

 ( ، عمان. 2004مبادئ االدارة / د. خليل الشماع )  -4

 ( دار صفاء ، عمان. 2002ادارة و تنظيم المكتبات / د. ربحي لطفي )  -5

 ( دار المستقبل للنشر و التوزيع ، عمان. 1997اساسيات االدارة الحديثة / د. فائز الزغبي )  -6

 .2000 ،يمري حمان الشملرد. عبدا/ مبادىء ادارة االعمال   -7

 . 6102-ث ش ى ش وّاباد ٌوزي وة ضاوي صابس –ثسيٍطيجةكاٌي كازطّيسي كاز  -8

مجالت العلمية ، سيمينارات .مقاالت ، انترنيت / بحوث ،  -9

17. The Topics: Lecturer's name 
 

 بابةت ز
 ودخن يف عمي ادارة االعىاه -0
 ودارس ادارية  -6
  يروهاً املد -2

 حملة تارخيية يف عمي ادارة االعىاه  -4

 عمي ادارة   -0
 اهداف عمي ادارة   -2

 الشمطة و املشؤلية -7
 األخرىعالقة عمي ادارة بفروع العمي   -8

 التخطيط  -9

Lecturer's name 
ex:   (4 hrs) 
 
ex:  14/10/2020 
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 وراحن التخطيط -01
 التنظيي  -00
 وراحن التنظيي  -06
 التنشيل -02
 كيفية  -4 
 االتصاه -00
  يباسال -02
 انواع االتصال -07
 اختاذ الكرارات يف الشفر  -08
 عىمية  -09
 خطوات اختاذ الكرارات  -61
 التوجيه  -60
 خربة  -66
 احلوافز والدوافع -62
 تأثري اجلىاعة يف سموك الفرد الشائح -64
 جتارب دولية  -60

 يف الشموك االستهالكي تاثريات البيئة احمليطة -62

  مةاالوج -67

 ..... حبح والتطوير –املوارد البشرية  –التشويل  –الرقابة  –املالية  -68
 

18. Practical Topics (If there is any)  
 Lecturer's name .( كات ذوَيس ِةية بؤ ِةز ِؤبةيةك 4لة ِةفتةيةكدا ) 

ex:   (3-4 hrs) 
 
ex:  14/10/2020 
 

19. Examinations: 

 منسة ( 61؟  )   عرف ما يلي (  )    ئةواٌي خوازةوة ثَيٍاضة بكة ؟  /0ث 

 (. ىطاق االشرافبوازي ضةزثةزشيت  )  -2( .      الشلطة دةضةاَلت ) -6( .     الرقابة ضاودَيسي   )  -0      

 (. املركزية االداريةٌاوةٌدي كازطَيسي  )  -2(      االتصال) طةياٌدُ   -0) احلوافص (         ِاٌداُ    -4      

 . التيظيه (زَيكخطنت )  -9ئاواٌخ ) االِداف (          -8(        الكيادة ضةزكسدة  )  -7      

                            االدارة العلنية (كازطَيسي شاٌطيت )   -01      
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 (ةمنس 61)  ؟  ٌي بةزَيوةبةز بٍوضةتايبةمتةٌدي ياُ ضيفةتةكاو بةزَيوةبةز كَي ية ؟  -ا /6ث

   مً هو املدير ؟ اكتب مسات املدير الياجح (/  )                  

 ( عدد فكطئةواٌة تةٌّا بروَيسة : )    -ب       

 (يظنة   الوااف  املديراىشطة املمجوجؤَلةكاٌي زَيكخساو و وةشيفةي بةزَيوةبةز  . )  -0
  ) ملوىات اليظاو االجتناعي ( ً كؤوةاَليةتي .               سيشته  كاٌيثَيكّاتة -6

 (  اد ار املديرزؤلةكاٌي بةزَيوةبةز                                 )  -2

 منسة ( 61/ )   2ث

 ؟ جياواشي ٌَيواُ كازطَيسي كاز و كازطَيسي طشيت بٍوضة  - أ

 (  االدارة العامةا جه االختالف بني ادارة االعنال )   

 ثسؤطساً ضاش بٍوضة ؟واُ بسيازي ثسؤطساً ضاش بسيازي ٌا جياواشي ٌَي - ب

 ( الكرارات غري املربجمة ا جة االختالف بني قرارات املربجمة  ) 

 ديازي بكة ؟ جياواشي ٌَيواُ ثالٌداٌاُ لةضةز ئاضيت كات و ثالٌداٌاُ لةضةز ئاضيت كازطَيسي -د    

 ة فرق بني كل مً التخطيط على املشتوى الزمين  التخطيط علي املشتوى االداري  () بني اهني         

 ؟   ثمةدازي تومخةكاٌي ثالٌداٌاُ بة طوَيسي طشتطريي و زووٌكسدٌةوة ديازي بكة  بة وَيٍة   -د    

               صيلية بالشلل فكط ()  ضح تدرج عياصر التخطيط حشب العنومية   التف/           

  ؟  زووُ بكةزةوة  ؟ و ة ضودةكاٌي ديازي بكة داٌاُثالٌ ا / ضةوكي  – 4ث

  /  ) بني مفهوو التخطيط ؟    ضح اهه فوافدها (           

 ب/  دةزكسدٌي بسياز تةوةزةيةكي بٍةزتية لة كسدازي كازطَيسي زووٌي بكةوة بة وَيٍة ؟     

 ( العنلية االدارية بالشلل فكط ح اختاذ الكرارات كنخور اساسي يف  ض/)        

 ِةٌطاوةكاٌي ثالٌداٌاُ بة شَيواش ديازي بكة ؟    ج /   

 (  بني خطوات التخطيط بالشلل فكط / )       
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 د/  وةزجة ضةزكيةكاٌي داٌاٌي ئاواٌخ ضني بياُ ذوَيسة ؟  

 ( ) عدد الشر  ط االساسية لوضع االهداف      

 ٌاُ لةضةز ئاضيت كات و ثالٌداٌاُ لةضةز ئاضيت كازطَيسي ديازي بكة ؟ا/جياواشي ٌَيواُ ثالٌدا - 0ث 

 ) بني اهنية فرق بني كل مً التخطيط على املشتوى الزمين  التخطيط علي املشتوى االداري  (/         

 ؟    بة وَيٍة ديازي بكة سدٌةوة زووٌكب / ثمةدازي تومخةكاٌي ثالٌداٌاُ بة طوَيسي طشتطريي و        

              / )  ضح تدرج عياصر التخطيط حشب العنومية   التفصيلية بالشلل فكط (           

    ضح املفهوو  (  : :    )ئةوةي خوازةوة زووُ بكةزةوة   -2ث   

                ىطاق االشراف (زشيت ) (                          ب/بوازي ضةزثة  ) املشؤليةا/  بةزثسضيازةتي     

 ) اختاذ الكرارات (           دةزكسدٌي بسيازاملركزية االدارية(                د/ د/ٌاوةٌدي كازطَيسي )    

 ) الشلطة (     دةضةاَلت ه /                                        

  ؟  ضودةكاٌي ديازي بكة زووُ بكةزةوة  ؟ و ة داٌاُثالٌ ا / ضةوكي  – 7ث 

  /  ) بني مفهوو التخطيط ؟    ضح اهه فوافدها (           

 ب/  دةزكسدٌي بسياز تةوةزةيةكي بٍةزتية لة كسدازي كازطَيسي زووٌي بكةوة بة وَيٍة ؟     

 (  ضح اختاذ الكرارات كنخور اساسي يف العنلية االدارية بالشلل فكط /)        

 ة ؟   اٌي ثالٌداٌاُ بة شَيواش ديازي بكِةٌطاوةك ج /   

 (  بني خطوات التخطيط بالشلل فكط / )       

 د/  وةزجة ضةزكيةكاٌي داٌاٌي ئاواٌخ ضني بياُ ذوَيسة ؟  

 ( ) عدد الشر  ط االساسية لوضع االهداف      

 زطَيسي ديازي بكة ؟ا/جياواشي ٌَيواُ ثالٌداٌاُ لةضةز ئاضيت كات و ثالٌداٌاُ لةضةز ئاضيت كا - 8ث 

 ني اهنية فرق بني كل مً التخطيط على املشتوى الزمين  التخطيط علي املشتوى االداري  () ب/         
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 ؟   بة وَيٍة ديازي بكة  زووٌكسدٌةوة ب / ثمةدازي تومخةكاٌي ثالٌداٌاُ بة طوَيسي طشتطريي و         

              ومية   التفصيلية بالشلل فكط ( / )  ضح تدرج عياصر التخطيط حشب العن          

    ضح املفهوو  (  : :    )ئةوةي خوازةوة زووُ بكةزةوة   -9ث   

                ىطاق االشراف ((                          ب/بوازي ضةزثةزشيت )   ) املشؤليةا/  بةزثسضيازةتي     

 ) اختاذ الكرارات (           يازدةزكسدٌي بسة(                د/ املركزية االداريد/ٌاوةٌدي كازطَيسي )    

  ) الشلطة (   دةضةاَلت ه /                                        

 

20. Extra notes: 
Here the lecturer shall write any note or comment that is not covered in this template and 
he/she wishes to enrich the course book with his/her valuable remarks. 

21. Peer review ڵیهاوهوهپێداچوونه  
This course book has to be reviewed and signed by a peer. The peer approves the contents 
of your course book by writing few sentences in this section. 
(A peer is person who has enough knowledge about the subject you are teaching, he/she 
has to be a professor, assistant professor, a lecturer or an expert in the field of your 
subject). 

ودبکاتوسًپًکًکاویکۆرسًتًڕۆکیبابًیربکرێتوواويسًويمیًکادیڵێکیئًنٌاويالیًبێتلًديمکۆرسبووکًئً

.بکاترسًلًوواژوویکًڕۆکیکۆرسًرشیاویواويسًکبىووسێتلًیًًشودووجً  
    .تبێمتروًمامۆستاکًزاوستیلًیبیتپلًوديکًرکۆرسًسًبێتلًزاویاریًٌکًیًسًوکًڵئًٌاوي

 
 

  


