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 أسم الكلٍت:  اإلدارة واالقتصاد 

 اإلدارة العامت  أسم القسم:
 حٍدر شاكر نوري   أسم المحاضر:
 مدرساللقب العلمً: 

 الماجستٍر   المؤهل العلمً:
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 (www.diyalauniv-iq.netاالستمارة متاحت على موقع جامعت دٌالى االلكترونً على االنترنت ) مالحظت:

 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية (( 
 التدريسي: اسم م .  حيدر شاكر نوري

Aliali12121979@gmail.com  البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: تطور الفكر التنظيمي 

 مقرر الفصل: التطور التاريخي لعمم اإلدارة

 أهداف المادة: وتبصيرهم بالمدارس الفكرية التي أسهمت في بمورة عمم اإلدارة  تعريف الطمبة

مدخل لعمم اإلدارة والمدارس الفكرية فيها )الكالسيكية، واالنسانية السموكية، والكمية، 
 والمدرسة الحديثة في عمم اإلدارة، فضاًل عن االتجاهات الحديثة لعمم اإلدارة(

 :التفاصيل االساسيه لممادة

 الكتب المنهجية: تطور الفكر االداري : نظريات ومبادئ عمم اإلدارة / م. حيدر شاكر نوري 

 المصادر الخارجية: منهج التطور الفكري لعمم اإلدارةاعداد مالزم عن 

االمتحان 
 الفصل الدراسي الكورس األول المختبرات النهائي

 الدرجة 26 - 46
 

 تقديرات الفصل:

% ( من المادة من قبل استاذ المادة بغية اثراء المقرر وتطبيقًا 06  -% 53سبته ) يتم اضافة ما ن
 :معمومات اضافية الموضوعة في مجال تطوير المناهج   طلمخط
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 (www.diyalauniv-iq.netاالستمارة متاحت على موقع جامعت دٌالى االلكترونً على االنترنت ) مالحظت:

 الكورس الدراسي األول – جدول الدروس االسبوعي

بوع التاريخ النظرية المادة يةمالعم المادة المالحظات
ألس

ا
 

 5 51/56/0654 )اإلدارة العممية (المدرسة الكالسيكية   
 0 06/56/0654 )النظرية البيروقراطية + نظرية التقسيمات اإلدارية(  
 1 05/56/0654 المدرسة االنسانية )تجارب الهوثورن(  
 2 4/55/0654 المدرسة السموكية )شستر برنارد(  
 3 51/55/0654 الدافعية نظرية قبول السمطة ونظريات  
 4 06/55/0654 امتحان الشهر األول  
 5 05/55/0654 المدرسة الكمية )نظرية القرارات(  
 6 1/50/0654 المدرسة الحديثة ) نظرية النظم(  
 7 56/50/0654 النظرية الموقفية  
 z 55/50/0654 56النظرية اليابانية   
 55 02/50/0654 االدارة باألهداف وادارة المعرفة  
 50 6/5/0655 مومات اإلداريةنظم المع  
 51 53/5/0655 امتحان الشهر الثاني  

 52 00/5/0655 الحكومة االلكترونية  
 53 07/5/0655 مراجعة شاممة  
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