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 االسم
الرتبة 

 األكاديمية
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية رقم المكتب وموقعه

     

 

 :وصف المادة

أن يتناول المساق تحليل سلوك المنظمة من خالل دراسة السلوك الفردي وكذلك السلوك الجمااي  لماا لاماا مان تاعلير يلاي  االياة المنظماة   كماا 

لاوامل السلوكية من إدراك الفرد وإتجاهاته وشخصاية الفارد وكيفياة إشاداا دوا ااه المتاادد  وال مادالت أداء أية منظمة يتوقف يلي تفايل كا ة ا

 يعت  ذلك إال من خالل توا ر القيادات اإلدارية  القادر  يلي تحقيق اإلتصاالت الكاملة داخل إدارت المنظمة .

 

 :أهداف المادة

 -يادف المساق الخاص بالسلوك التنظيم  إلي ما يل  :

 اسة وتحليل محددات األداء الفردي والجماي  داخل المنظمة من حيث إتجاهات الفرد وإدراكه للمشاكل ودوا اه المتادد  .در 

 . التوصل إلي النمط الفاال للقيادات اإلدارية القادر  يلي تحقيق المادالت المالءمة لإلنتاجية داخل المنظمة 

 إتخاذ القرارات لما لاا من أهمية    التقليل من المشاكل الت  تسود     إيطاء الطالب  رصة للوقوف يلي  لسفة المشاركة   

 المنظمة وكيفية التغلب يلياا .

 إيداد قوائم اإلستقصاء الت  تحلل السلوك الفردي والجماي  للتوصل إلي المار ة الشاملة لسلوك المنظمة .

 

 مكونات المادة: 

  -: .  الكتب المقرر 1

 2013 أ.د محمود الاميان / منظمات االيمال     السلوك التنظيم 

 

 , اعداد تقارير، مناظرات ،مكتبهحاالت دراسيه، مناقشات، محاضرات تدريس المادة: طرق

 

  Learning outcomesنتائج التعلم 

 ا يلي النجاح التنظيم تحديد المفاهيم األساسية    إدار  األيمال وتوضيح  دور التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابه وكيفية تعليره 

 تحليل وتقديم توصية بشعن دمج نظام الموارد الدشرية    بيئة تنظيمية 

 تطوير استراتيجيات األيمال    المنظمات و وحدات األيمال  ويلي المستويات الوظيفية 

 أدوات التقييــــم:

المواظده و  -بحث  مكتد   -امتحان قصير  -م شفوي لدحث تقدي --امتحان كتاب   -زيار  المكتده و ايداد تقرير  -مشاركه صفيه كتابيه 

 حاله دراسيه --الواجدات  -المشاركه الصفيه 

 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 20   االمتحان األول:

 20   االمتحان الثاني:

 40 االمتحان النهائي: 

     المشاركه

تقاديم   ,تباه و اعاداد تقريارزياارة المك, مشاركه صفيه 

 ,  شفوي لبحث

 على الدوام و حاالت دراسية  المواظبه

20 

  المجموع

 األمانة الالمية والتوليق

 )أسلوب التوليق )مع أمثلة توضيحية 
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 يجب االشار  بشكل يلم  الي المراجع الت  يتم االقتداس مناا ولي النحو التال  كمثال :

 . 40  ص  2012الادادي   سمير   ادار  المشرويات   يمان : دار وائل للنشر    

 : إسناد الحقوق الفكرية ألصحاباا 

ج   وهاذق ها  اخالقياات الدحاث الالما    كماا ان  ج أو اجندياا يجب االشار  الي اي اقتدااس مان أي مرجاع ساواء كاان يربياا

 حقوق الملكية الفكرية تفرض يليك ذلك .

 ين  االبتاادPlagiarism  : 

 . ان السطو يلي نتاج يلم  آلخرين غير مسموح به كما انه يتقاطع مع اخالقيات الدحث الالم 

 

 

 المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها األسبــــــــوع

 مفهوم السلوك التنظيمي 

 النظريات االدارية و السلوك التنظيمي 

 االدراك 

 االتجاهات 

 القيم 

 الشخصية 

 
 

 التعلم

 ضغوط العمل 

 االحباط 

 السلوك الجماعي في المنظمات 

 البيئة التنظيمية 

 الصراع التنظيمي 

 االبداع التنظيمي 

 مستقبل السلوك التنظيمي 

 حاالت ادارية 

 مراجعة لالمتحان النهائي 

  

 سياسة الحضور والغياب:

 

الساايات المقارر  للمااد  بادون ياذر مرضا  أو قااري يقدلاه يمياد الكلياة إذ يترتاب ايتداار  % مان15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر مان 

ج من الماد     حالة قدول الاميد للاذر  بينما يمنع من التقدم لالمتحان الناائ  وتكون يالمته    الماد  صفراج    حالا ة يادم الطالب منسحدا

 قدول الاميد للاذر المرض  أو القاري.

 

 العلمية للمادة المراجع 

     

 الكتـــــــــــب

 

 ,المرجاااع  1320أ.د محماااود العمياااان كالسااالوك التنظيماااي فاااي منظماااات االعماااالك دار وائااال للنشااار ,عماااان(

 الرئيسي( 

 

   2000د. حنف  سليمان   د. محمد نجيب صدري " السلوك اإلنسان     المنظمة " الزقازيق   مكتدة المدينة . 

 

  2000ويدد الداق  صالح الدين   دار المار ة الجاماية   د. أحمد صقر ياشور  

 

    2001سليمان ابراهيم  السلوك االداري التنظيم  والالوم السلوكية مؤسسة الوراق   يمان. 

 

    2002يدد الداق  صالح الدين محمد  "السلوك االنسان     المنظمات" الدار الجاماية  االسكندرية   
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