اطى انًمزر:

يمزر طهىن انتُظًٍُ

ريش انًمزر:

663336-3

انجزَبيج:
انمظى انؼهًي:
انكهيخ:
انًؤطظخ:

ثكبنىرَىص فٍ االدارح
لظى اإلدارح
كهُخ إدارح األػًبل
جبيؼخ انطبئف

انًحزىيبد
أ .انزؼزيف ثبنًمزر انذراطي3 ............................................................................................................. :
ة  -هذف انًمزر ويخزجبره انزؼهيًيخ3 ................................................................................................. :
 .3انىصف انؼبو نهًمزر3 .......................................................................................................................... :
 .2انهذف انزئُض نهًمزر 3 ..........................................................................................................................
 .3يخزجبد انتؼهى نهًمزر3 ........................................................................................................................ :
ج .يىضىػبد انًمزر 4 ......................................................................................................................
د .انزذريض وانزمييى5 ........................................................................................................................:
 .3رثظ يخزجبد انتؼهى نهًمزر يغ كم يٍ اطتزاتُجُبد انتذرَض وطزق انتمُُى 5 ....................................................
 .2أَشطخ تمُُى انطهجخ 6 ...............................................................................................................................
هـ  -أَشطخ اإلرشبد األكبديًي وانذػى انطالثي6 ...................................................................................... :
و – يصبدر انزؼهى وانًزافك6 ............................................................................................................. :
 .3لبئًخ يصبدر انتؼهى6 .............................................................................................................................:
 .2انًزافك وانتجهُشاد انًطهىثخ6 ............................................................................................................... :
س .رمىيى جىدح انًمزر6 ..................................................................................................................... :
ح .اػزًبد انزىصيف 7 ........................................................................................................................
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أ .انزؼزيف ثبنًمزر انذراطي:
 3ساعات

 .1انظبػبد انًؼزًذح
 .2نؽع المقخر
متطلب جامعة

أ.

متطلب كلية √

إجباري √

ة.

اختياري

متطلب قدػ

 .3الدنة/المدتؽى الحي يقجم فيو المقخر

الدنة األولى/المدتؽى الثاني

 . 4المتطلبات الدابقة ليحا المقخر

مبادئ اإلدارة 606206-3

 .5المتطلبات المتدامنة مع ىحا المقخر (إن وججت)

ًَ .6ظ انذراطخ
و
1
2
3
4
5

ال يؽجج

(اختز كم يب َُطجك)

ًَظ انذراطخ
انًحبضزاد انزمهيذيخ
انزؼهيى انًذيج
انزؼهيى اإلنكززوَي
انزؼهيى ػٍ ثؼذ
أخزي

 .7طبػبد االرصبل

ػذد انظبػبد انزذريظيخ
4
-

انُظجخ
%111
-

(ػهً يظتىي انفصم انذراطٍ)

و
1
2
3
4

أخخى

انُشبط
يحبضزاد
يؼًم أو إطزىديى
دروص إضبفيخ
أخزي (رذكز)
اإلجًبني

طبػبد انزؼهى
41
41

ة -هذف انًمزر ويخزجبره انزؼهيًيخ:
 .1انىصف انؼبو نهًمزر:
يغطي ىحا المقخر المعارف المختبطة بأسذ ومفاهيػ ومبادئ ونعخيات الدلؽك التنعيمي  .ويخكد ىحا المقخر على دراسة
وتذخيص ترخفات وسلؽكيات الدلؽك اإلنداني على مدتؽى األفخاد ،ومجمؽعات العمل ،والمنعمة بذكل عام.

 .2انهذف انزئيض نهًمزر
ييجف ىحا المقخر إلى تعخيف الطالب والطالبات بالمفاهيػ األساسية للدلؽك التنعيمي مؼ الناحية النعخية والتطبيقية
 .3يخزجبد انزؼهى نهًمزر:
يخزجبد انزؼهى نهًمزر
1
1.1
1.2
1.3

3

ريش
يخزج انزؼهى انًزرجظ
نهجزَبيج

انًؼزفخ وانفهى
أٌ َؼزف انطبنت/انطبنجخ انًفبهُى اإلدارَخ انًتؼهمخ ثبنظهىن انتُظًٍُ وتطجُمبتهب فٍ انحُبح ع3
انىظُفُخ
أٌ َصف انطبنت/انطبنجخ يحذداد طهىن انًىظف فٍ انًُظًبد (انفزدَخ وانجًبػُخ وانتُظًُُخ) ع2
ع3
أٌ َىضح انطبنت/انطبنجخ يذٌ يظبهًخ انؼهىو األخزي فٍ يجبل انظهىن انتُظًٍُ

يخزجبد انزؼهى نهًمزر
2
2.1
3
3.1

انًهبراد
أن يطبق انطبنت/انطبنجخ مهارات السلوك التنظيمي
انميى
أٌ َكىٌ انطبنت/انطبنجخ لبدرا ً ػهً انؼًم ويتفبػالً يغ فزق انؼًم ثبنًُظًخ ثشكم فؼبل

ريش
يخزج انزؼهى انًزرجظ
نهجزَبيج

و3
ق3

ج .يىضىػبد انًمزر
لبئًخ انًىضىػبد

طبػبد
االرصبل

الفرل األول :مفيؽم الدلؽك التنعيمي

4

و

3

مقجمة ،تعخيف الدلؽك التنعيمي ،صفات الدلؽك التنعيمي ،لماذا نجرس الدلؽك التنعيمي
الفرل الثالث :أىمية دراسة الدلؽك التنعيمي
مقجمة ،اعتبارات بنيت علييا ىحه األىمية

2

الفرل الخابع :مداىمات العلؽم األخخى للدلؽك التنعيمي

علػ النفذ ،علػ االجتماع ،علػ النفذ االجتماعي ،علػ دراسة االندان (االنثخوبؽلؽجي) ،علػ الدياسة
الفرل الخامذ :الذخرية

3

4
4

مفيؽم الذخرية ،محجدات الذخرية ،خرائص الذخرية ،نعخيات تطؽر الذخرية ،نتائج نعخيات
الذخرية ،مفيؽم الحات ،الدلؽك الؽاقي وأنماطو ،الذخرية والخضا الؽظيفي واالداء
الفرل الدادس :االتجاىات والقيػ

4

أوال :االتجاىات
4

مقجمة ،تعخيف االتجاىات ،تكؽيؼ االتجاىات ،العؽامل المؤثخة في االتجاىات ،عناصخ االتجاىات ،تغييخ
االتجاىات ،قياس االتجاىات ،مقياس التؽافق االجتماعي
ثانيا :القيػ
مقجمة ،تعخيف القيػ ،أىمية القيػ ،القيػ وسلؽك الفخد ،تكؽيؼ القيػ ،مرادر القيػ ،خرائص القيػ

5

الفرل الدابع :الجوافع والحؽافد

مقجمة ،أنؽاع الحؽافد ،التطؽر الفكخي لمفيؽم الجوافع ،التطبيق العملي لنعخيات الج وافع
الفرل الثامؼ :اإلدرا ك والتعلػ

4
4

أوال :اإلدراك
6

مفيؽم االدراك ،الع ؽامل المؤثخة على االدراك ،أثخ االدراك على الدلؽك واالتجاىات
ثانيا :التعلػ
تعخيف التعلػ ،النماذج الخئيدة للتعلػ ،أىمية التعلػ للدلؽك التنعيمي

7

4

الفرل الخابع :مداىمات العلؽم األخخى للدلؽك التنعيمي
علػ النفذ ،علػ االجتماع ،علػ النفذ االجتماعي ،علػ دراسة االندان (االنثخوبؽلؽجي) ،علػ الدياسة

4

لبئًخ انًىضىػبد

طبػبد االرصبل

الفرل التاسع :ديناميكية المجمؽعات

4

و

8

مقجمة ،تعخيف ،تكؽيؼ الجماعة ،حجػ الجماعة ،حجػ الجماعة ،أنؽاع الجماعات ،الع ؽامل التي
تؤثخ في سلؽك الجماعة ،أنماط الدلؽك الجماعي  ،تماسغ الجماعة ،أ ثخ الجماعة المتماسكة على
اإلنتاجية ،فؽائج التجمعات غيخ الخسمية ،القخار الجماعي
4

الفرل الثاني عذخ :الرخاع التنعيمي
مقجمة ،تعخيف  ،التنافذ والرخاع التنعيمي  ،أىمية دراسة الرخاع التنعيمي ،مخاحل الرخاع،

التطؽر الفكخي لجراسة الرخاع التنعيمي ،مرادر الرخاع التنعيمي ،مدتؽيات الرخاع التنعيمي،
9

أثار الرخاع التنعيمي ،استخاتيجيات إدارة الرخاع التنعيمي
الفرل الثالث عذخ :المناخ التنعيمي
مقجمة ،تعخيف ،أبعاد المناخ التنعيمي ،الع ؽامل المؤثخة في المناخ التنعيمي ،قياس المناخ
التنعيمي ،إيجاد مناخ تنعيمي فعال
4

الفرل الخابع عذخ :الثقة التنعيمية

مقجمة ،أىمية التنعيمية ،مفيؽم أبعاد الثقة ،الثقة على المدتؽى الفخدي ،الثقة على مدتؽي
المجمؽعات ،أن ؽاع الثقة ،الثقة التنعيمية ومكؽناتيا في البيئة الدعؽدية ،نمؽذج الثقة التنعيمية

36

واالحتياجات اإلندانية ،عؽامل زيادة الثقة التنعيمية
الفرل الخامذ عذخ :التغييخ والتطؽيخ التنعيمي
التغييخ ،عؽامل التغييخ ،مفيؽم التطؽيخ التنعيمي ،خرائص التطؽيخ التنعيمي ،مخاحل عملية
التطؽيخ التنعيمي ،استخاتيجيات التجخل للتطؽيخ التنعيمي ،مدايا وعيؽب التطؽيخ التنعيمي
46

انًجًىع

د .انزذريض وانزمييى:
 .1رثظ يخزجبد انزؼهى نهًمزر يغ كم يٍ اطززاريجيبد انزذريض وطزق انزمييى
انزيش

يخزجبد انزؼهى

1.0

انًؼزفخ وانفهى
أٌ يؼزف انطبنت/انطبنجخ انًفبهيى اإلداريخ انًزؼهمةخ
ثبنظهىن انزُظيًي ورطجيمبرهب في انحيبح انىظيفيخ
أٌ يصةف انطبنت/انطبنجةةخ يحةةذداد طةةهىن انًىظةةف
في انًُظًبد (انفزديخ وانجًبػيخ وانزُظيًيخ)
أٌ يىضةةةخ انطبنت/انطبنجةةةخ يةةةذي يظةةةبهًخ انؼهةةةىو
األخزي في يجبل انظهىن انزُظيًي
انًهبراد
أن ٌطبققق انطبنت/انطبنجةةةخ مهققق تط يطبٌققق م ققق ٌ
السلوك الينظٌمً
انميى
أٌ يكىٌ انطبنت/انطبنجخ لبدرا ً ػهً انؼًم ويزفةبػالً
يغ فزق انؼًم ثبنًُظًخ ثشكم فؼبل

1.1
1.2
3.3
2.0

2.1
3.0

3.1

5

اطززاريجيبد انزذريض

انًحبضزاد

العتوض اليعلمٌة
والعصف الذ نً
العصف الذ نً

طزق انزمييى

االخزجبراد (انُصفي
وانُهبئي)

لعب األدوات
وحل المشكالت
العتوض اليقدٌمٌة الش هٌة
الجم عٌة

 .2أَشطخ رمييى انطهجخ
و

أَشطخ انزمييى

1
2
3

االخيب ت النص ً
النش ط والمش تكة
االخيب ت النه ئً

رىليذ انزمييى

انُظجخ
يٍ إجًبني درجخ انزمييى

5
12 – 1
10-11

%02
%02
%02

(ثبألطجىع)

أَشطخ انتمُُى (اختجبر تحزَزٌ ،شفهٍ ،ػزض تمذًٍَ ،يشزوع جًبػٍ ،ورلخ ػًم انخ)

هـ  -أَشطخ اإلرشبد األكبديًي وانذػى انطالثي:








إعال الط لب بأوق ت الس ع ت المكيبٌة اليً ٌيواجد به عضو ٌئة اليدتٌس.
يعلٌ الجدول الدتاسً الخ ص بعضو ٌئة اليدتٌس على المكيب وبوابة اليعل (البالك بوتد).
إتش د ويوجٌه الطالب نحو الخطة الدتاسٌة المعيمدط والس ع ت اإلجب تٌة والس ع ت االخيٌ تٌة.
اليواجد  15س عة أسبوعٌ ً ليحقٌ ذه األ داف.
اليع مل بشكل خ ص مع ذوي الهم .
ييبع الح الت الميعثتط من الطالب واعط ء اليشجٌع الالز له .
حل مشكالت الطالب فً االقس العلمٌة األختى.

و – يصبدر انزؼهى وانًزافك:
 .1لبئًخ يصبدر انزؼهى:

انًزجغ انزئيض نهًمزر

د.عبجهللا عبج الغني الطجمػ ،د .طلمق عمؽ

هللا الدمؽاط ( )2065الدملؽك التنعيممي :المفماهيػ

– التعخية – التطبيقات ،ججة :دار حافظ للنذخ والتؽزيع
د .محمؽد سلمان العميان ( )2063الدلؽك التنعيمي في منعمات األعمال ،عمان :دار وائل

انًزاجغ انًظبَذح

المكتبة الخقمية الدعؽدية

انًصبدر اإلنكززوَيخ

مكتبة جامعة الطائف
-----

أخزي
يالحظخ إضبفخ انًزاجغ نى َؤثز ػهً يخزجبد انتؼهى ويصفىفتهب
 .2انًزافك وانزجهيشاد انًطهىثخ:

يزطهجبد انًمزر

انؼُبصز
انًزافك

ق ع ت دتاسٌة يين سب مع عدد الطالب

(انمبػبد انذراطُخ ،انًختجزاد ،لبػبد انؼزض ،لبػبد انًحبكبح  ...إنخ)

انزجهيشاد انزمُيخ

(جهبس ػزض انجُبَبد ،انظجىرح انذكُخ ،انجزيجُبد)

رجهيشاد أخزي

جه ز ح سوب ،جه ز عتض بٌ ن ت ،انيتنت ،سبوتط ذكٌة
ال يوجد

(تجؼب ً نطجُؼخ انتخصص)

س .رمىيى جىدح انًمزر:
يجبالد انزمىيى
فبػهيّخ انزذريض
فبػهيخ طزق رمييى انطالة

6

انًميًىٌ
انطالة
اػضبء هيئخ انزذريض
ليبداد انجزَبيج
انًزاجغ انُظيز
أػضبء هيئخ انزذريض
ليبداد انجزَبيج

طزق انزمييى
االطزطالػبد (غيز يجبشز)
االطزطالػبد (غيز يجبشز)

يجبالد انزمىيى

يذي رحصيم يخزجبد انزؼهى نهًمزر
يصبدر انزؼهى

انًميًىٌ
انًزاجغ انُظيز
أػضبء هيئخ انزذريض
ليبداد انجزَبيج
انطالة
انطالة
أػضبء هيئخ انزذريض

طزق انزمييى
االطزطالػبد (غيز يجبشز)
االخزجبراد انذوريخ وانُهبئيخ
االطزطالػبد (غيز يجبشز)

يجبالد انتمىَى (يثم .فبػهُخ انتذرَض ،فبػهخ طزق تمُُى انطالة ،يذي تحصُم يخزجبد انتؼهى نهًمزر ،يصبدر انتؼهى  ...إنخ)
انًمًُىٌ (انطهجخ ،أػضبء هُئخ انتذرَض ،لُبداد انجزَبيج ،انًزاجغ انُظُز ،أخزي (َتى تحذَذهب)
طزق انتمُُى (يجبشز وغُز يجبشز)

ح .اػزًبد انزىصيف
جهخ االػزًبد
رلى انجهظخ
ربريخ انجهظخ

7

يجهض لظى اإلدارح

