
جدول الدروس االسبوعي

منى حيدر عبد الجبار االسم

m.h-altaie@yahoo.comالبريد االلكتروني
اجتماعيةإدارة مؤسسات اسم المادة

مقرر الفصل
جعل الطالب مدرك للكيفية التي تدار بها المؤسسات االجتماعية من خالل بيان مفهوم كل من اهداف المادة

) .االجتماعية(وتطبيقات اإلدارة على صعيد المؤسسات العامة وظائف 

-:اآلتي بيان تتلخص بالتفاصيل االساسية للمادة
.اهمية دراسة المؤسسة -
.اتها يوتقيممفهوم المؤسسة االجتماعية وانواعها -
. هانظرياتوعمليات ووظائف المؤسسة االجتماعية ، -
.سات االجتماعية التحديات التي تواجهها المؤس-

ال يوجد الكتب المنهجية

المصادر الخارجية
.٢٠٠٩, ، عمان٢حسين حريم ، ط,  العمليات اإلدارية , النظريات:مبادئ االدارة الحديثة -١
د حسين .أ/ مع الجماعة والمؤسسة والمجتمع –الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية -٢

. ٢٠٠٥, بيروت،١حسن سلمان وآخرون ، ط
٢٠٠٥،بغداد ١جاسم الذهبي ونجم العزاوي ،ط /مدخل ستراتجي: االدارة العامة-٣

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
%٤٠مثالً-%١٠مثالً%١٥مثال%٣٥مثالً

معلومات اضافية
-:توزيع الدرجة يكون كاآلتي 

% ٢٠االمتحان الفصلي % + ٥اليومي -:الفصل االول 
% ٢٠االمتحان الفصلي % + ٥اليومي -:الفصل الثاني 

% ٥٠-:االمتحان النهائي 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد :الجامعة 
التربیة للبنات :الكلیة 

خدمة اجتماعیة:القســم 
الثالثة:المرحلة 

منى حیدر عبدالجبار :اسم المحاضر الثالثي 
مدرس مساعد :اللقب العلمي 

عامة ماجستیر إدارة :المؤھل العلمي 
–كلیة تربیة بنات –جامعة بغداد :مكان العمل  

خدمة اجتماعیة



جدول الدروس 
االسبوعي

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاالسبوع

دارةاالطار الفكري والفلسفة لإل١2011/9/29
التطورات التاریخیة لإلدارة٢2011/10/6
والمعاصرة التطورات الحدیثة٣2011/10/13
المصطلحات اللغویة والعلمیة لإلدارة٤2011/10/20
المدخل التقلیدي لإلدارة٥2011/10/27
المدخل االنساني والسلوكي٦2011/11/3
ر المدخل المعاص٧2011/11/10
المدخل الحدیث لإلدارة ٨2011/11/17
النماذج واالشكال المتنوعة لإلدارة ٩2011/11/24

المفھوم واالھمیة: إدارة المؤسسة ١٠2011/12/1
وظائف العملیة اإلداریة بالمؤسسات١١2011/12/8
التخطیط بالمؤسسة١٢2011/12/15
القرارعملیة اتخاذ ١٣2011/12/22
التنظیم والھیكل التنظیمي١٤2011/12/29
السلطة والمسؤولیة ١٥2012/1/5
القیادة في الجماعة١٦2012/1/12

عطلة نصف السنة
امتحان الفصل االول ١٧2012/1/26
االتصاالت والتفاعالت داخل الجماعة ١٨2012/2/2
الدوافع والحوافز ١٩2012/2/9
الرقابة والمتابعة ٢٠2012/2/16
بیئة المؤسسة العامة ٢١2012/2/23
التوجھ االستراتیجي للمؤسسة ٢٢2012/3/1
االبعاد المتنوعة للعملیة اإلداریة ٢٣2012/3/8
سمات وخصائص العملیة اإلداریة ٢٤2012/3/15
ت التمایز واالختالف في انشطة ادارا٢٥2012/3/22

المؤسسات العامة والخاصة 
نشوء وتطور الظاھرة اإلداریة ٢٦2012/3/29
صائي االجتماعي في المؤسسة االخ٢٧2012/4/5
صائيمجاالت وممارسات االخ٢٨2012/4/12
امتحان الفصل الثاني ٢٩2012/4/19
تطورات وظیفة الخدمة االجتماعیة٣٠2012/4/26
ادارة الجودة الشاملة في المؤسسة٣١2012/5/3
ادارة الحكمانیة في المؤسسة٣٢2012/5/10

:توقیع العمید موقع :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
تعلیم العالي والبحث العلميوزارة ال

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد :الجامعة 
تربیة بنات :الكلیة 

خدمة اجتماعیة :اسم القســم 
الثالثة :المرحلة 

منى حیدرعبدالجبار :اسم المحاضر الثالثي 
مدرس مساعد :اللقب العلمي 

ماجستیر إدارة عامة :المؤھل العلمي 
خدمة اجتماعیة –تربیة بنات :العمل  مكان



Course Weekly Outline

Course Instructor Muna Haider Abdul Jabbar
E_mail m.h_altaie@yahoo.com
Title Administration  of social institutions

Course Coordinator                    /

Course Objective Make the student aware of how social institutions are managed
through a concept of functions and applications management
in public institutions (social)

Course Description Boils down to the following statement:-
-The importance of studying institution.
-Social institution concept and types of wetkimiatha.
-Social enterprise processes and functions, and doctrines.
Challenges faced by social institutions.

Textbook /

References 1. principles of modern management: theories, administrative
processes, Hussein harem, I 2, Oman, 2009.
2. general practice in social service — with the community and
the Foundation and the Community/Prof. Hussein Hassan
Selman and others, I 1, Beirut, 2005.
3. General Administration: portal strategy/Jassem Al-Azzawi,
Golden Star, Baghdad 2005 I 1

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%)

University: Baghdad
College:Education for Women
Department: social service
Stage: Third
Lecturer name: Muna Haider
Abdul Jabbar
Academic Status: Teaching
Assistant
Qualification: : master of public
administration
Place of work: - Education for
Women- social service

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



General Notes Distribution of Degree  is as follows:-
Chapter i:-daily 5% + 20% quarterly exam
Chapter II:-daily 5% + 20% quarterly exam
Final exam: 50%



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 2011/9/29 the intellectual framework and
Philosophy of administration

2 2011/10/6 historical developments of the
administration

3 2011/10/13 modern and contemporary
developments

4 2011/10/20 terms linguistic and scientific
management

5 2011/10/27 traditional management portal

6 2011/11/3 behavioral and humanitarian portal

7 2011/11/10 contemporary Portal

8 2011/11/17 modern portal management

9 2011/11/24 models and various forms of
management

10 2011/12/1  institution Management: concept and
importance

11 2011/12/8 institution  management (process
functions)

12 2011/12/15 Planning in institution

13 2011/12/22 the decision-making process

14 2011/12/29 management and organizational
structure

15 2012/1/5  authority and responsibility

16 2012/1/12 leadership in community

Half-year Break
17 2012/1/26 the first semester quizzed

University: Baghdad
College: Education for Women
Department: : social service
Stage: Third
Lecturer name: Muna Haider
Abdul Jabbar
Academic Status: Teaching
Assistant
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



18 2012/2/2 communications and interactions
within the community

19 2012/2/9 motives and incentives

20 2012/2/16 control and follow-up

21 2012/2/23 the General enterprise environment

22 2012/3/1 strategic direction of the  institution

23 2012/3/8 diverse dimensions of the
administrative process

24 2012/3/15 attributes and characteristics of the
administrative process

25 2012/3/22 differentiation and the differences in
the activities of the departments of
public and private institutions

26 2012/3/29 the emergence and evolution of the
phenomenon of management

27 2012/4/5 social worker in the  institution

28 2012/4/12 areas and specialist  institution

29 2012/4/19 second  semester quizzed

30 2012/4/26 social service function developments

31 2012/5/3 of total quality management in the
enterprise

32 2012/5/10 alhakmanet management in the
enterprise

Instructor Signature: Muna Haider Abdul Jabbar Dean Signature:


