
 جمهورية العراق

 

 جامعة المعقل  اسم الجامعة:

 كلية االدارة واالقتصاد  اسم الكلية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ادارة االعمال  اسم القسم: جهاز اإلشراف والتقويم العلمي
  االولى المرحلة: 
 جباري عبدالاجواد  اسم المحاضر الثالثي 
 مدرس  اللقب العلمي 
 دكتوراه ادارة االعمال المؤهل العلمي: 
 قسم ادارة االعمال مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي

 جواد جباري عبدال  االسم

 jawad.frijawy@almaaqal.edu.iq البريد االلكتروني

   اخالقيات المهنة  اسم المادة

  مقرر الفصل

 
 أهداف المادة

 

وثاثیرها على  ،المنظمات في  اخالقیا   تنظیم حیاة االشخاصوالعمل في المنظمات  اخالقياتمعرفة مفهوم واهمية 

 العادات واالعراف 

 
 التفاصيل األساسية للمادة

 

 

 
 الكتب المنهجية

 

 اخالقيات االدارة واداب المهنة د. محمد حسين منهل د. محمد ثابت الكرعاوي
 
 

 
 المصادر الخارجية

 

عثمان محمد مدير المركز الوطني للدراسات االجتماعية عيد جاسم االسدي  االستاذ يحيى اخالقيات مهنة العمل د. س
 والتاريخية

 
 تقديرات الفصل

 

امتحان الشهر 
 االول 

 الدرجة النهائية نهاية الفصل  مشاركة بحثية  امتحان الشهر الثاني 

20 20 10 50 100 

 
 معلومات أضافية

 

     

 
 



 جمهورية العراق

 

 جامعة المعقل الجامعة: اسم

 كلية االدارة واالقتصاد  اسم الكلية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ادارة االعمال  اسم القسم: جهاز اإلشراف والتقويم العلمي
 الثانية المرحلة: 
 جباري عبدال اجواد  اسم المحاضر الثالثي 
 مدرس  اللقب العلمي 
 دكتوراه ادارة االعمال المؤهل العلمي: 
 قسم ادارة االعمال مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي
 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ 
   مفهوم االخالق االدارية  االسبوع االول 1

   السلوك االخالقي االسبوع الثاني  2

   الركائز االخالقية في المنظمة  االسبوع الثالث  3

   العولمة واخالقيات المنظمة  االسبوع الرابع  4

   اتخاذ القرار االخالقي  لخامساالسبوع ا 5

   السلوك السيئفي المنظمات  االسبوع السادس  6

   ادارة السلوك السيئ في المنظمات  االسبوع السابع  7

   االخالق في االديان   االسبوع الثامن  8

   ولية االخالقية والمسؤولية االجتماعية المسؤ االسبوع التاسع 9

   نظرة عامة  االسبوع العاشر  10

االسبوع الحادي  11
 عشر 

   مدونة اخالقيات البحث العلمي 

   المدونة الدولية لسلوك الموظفين  االسبوع الثاني عشر  12

االسبوع الثالث  13
 عشر 

   لعالم مسؤولية مؤسسات التعليم عن ااالخالق في اوربا وا

االسبوع الرابع  14
 عشر 

   البلدان العربية والعراق  في ااالخالق عن التعليم مؤسسات مسؤولية

االسبوع الخامس  15
 عشر 

   تمارين واختيارات لصناعة القرار االخالقي 

   امتحان نهاية الكورس   16

 عطلة نصف السنة
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