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 المعاجمأوال :

 معجم عبد النور :الوجيز عربي،فرنسي61،عبد النور عواد،،ط، (عبد النور،جبور ) -1
 .8003،بيروت5 دار العمم لمماليين ،مارس 

2- Dictionnaire de la langue française: Institut pédagogique National, 
Alger . 

3-   Dictionnaire de francais, La Rousse,France,Maury à 
Malesherbes,2011. 

 الكتب ثانيا:  

 بالمغة العربية: 

 ، القاىرة 5الدار المصرية ، النجاح والتميز في ظل العولمة،  (محمد ،ابو الخير) -4
8003. 

 ،الموارد البشرية كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية، (مصطفى محمود، ابو بكر)  -5
 .8003 5الدار الجامعية ، االسكندرية 

،  الجامعية 5الدار االسكندرية ،المعاصرة التنظيم اإلداري في المنظمات ،ــ،ــــــــــــــــــــــ()ــــــــــــــــ  -6
8008-8002. 

عداد الخطة االستراتيجية دليل التفكير، )ــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــ(  -7 ،االسكندرية5 الدار  االستراتيجي وا 
 .8008الجامعية ،

 .8066،عمان دار الصفاء، التنظيم واساليب العمل،  (نادر،احمد ابو شيخة ) -8

 .8006دار وائل، ،االردن5 ،االدارة اساسيات (سعاد نايف ،البرنوطي ) -9
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دار عالم  ، عمان5طريقك الى النجاح والتميز،(سميمان ،الدروبي ) -11
 .8001الثقافة،

،عمان5دار 12مبادئ ومداخل االدارة ووظائفها في القرن ،  (زكريا ،الدوري) -11
 . 8060اليازوري،

ادارة الموارد البشرية في الخدمة ،  (عامر خضير،الكبيسي ) -11
 .8060،القاىرة5المنظمة العربية لمتنمية االدارية، 8،طالمدنية

 االتجاهات الحديثة في ادرة الموارد البشرية، (طاىر محمود ،الكاللدة) -11
 .8066،عمان5دار اليازوري،

 .8002،عمان5 دار وائل،8،طالعمل التنظيم واجراءات،  (موسى، الموزي  ) -14

،تر5 بوزيد  منهجية البحث العممي في العموم االنسانية،8، ط(موريس ،أنجرس) -15
 .8060صحراوي واخرون، الجزائر 5دار القصبة ،

 .8002االسكندرية 5دار الفكر الجامعي،التطوير التنظيمي، ،  (محمد،الصيرفي) -16

القاىرة 5 الشركة العربية  ،اداسس وعادات التميز لدى االفر ، (رضا  ،السيد) -17
 المتحدة لمتسويق والتوريدات. 

 .8002،القاىرة 5دار غريب ،ادارةالسموك التنظيمي، (عمي ،السممي) -18

دار  ، القاىرة5نماذج وتقنيات االدارة في عصر المعرفة ادارة التميز:،)ـــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــ( -19
 .8008غريب ،

 .8002،عمان5 دار الشروق ، موك المنظمةس ،(ماجدة ،العطية ) -11

 عمان5 ،السموك التنظيمي في منظمات االعمال، 2،ط (محمود سممان،العميان ) -11
 .8003دار وائل،
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،عمان5 دار وائل لمنشر  نظرية المنظمة والتنظيم،  (محمد قاسم، القريوتي ) -11
 .8003والتوزيع،

دراسة السموك االنساني الفردي والجماعي  لسموك التنظيمي5،ا )ـــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــ(  -11
 .8004،عمان 5دار وائل،5، طفي منظمات االعمال

 .8060، عمان5 دار وائل،الموارد البشرية ارةالوجيز في اد)ـــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــ(، -14

 . 8001مكتبة عين شمس، القاىرة5 ،السموك التنظيمي، (متولي، السيد ) -15

 .8004، عمان5 دار اليازوردي،ثقافة المنظمة،  (نعمو عباس ،لخفاجيا)  -16

المنظمة  القاىرة5 ،، ادارة االبداع التنظيمي(رفعت عبد الحميد  ،الفاعوري) -17
 .8005العربية لمتنمية،

بيروت 5دار النيضة  ،ادارة الموارد البشرية، (حسن ابراىيم،بموط ) -18
 .8008العربية،

مناهج البحث وطرق اعداد ، 2ط ،(محمد محمود،الذنيبات )و(بوحوش،عمار)  -19
 .8002الجزائر 5ديوان المطبوعات الجامعية ، ،البحوث

 ،)د،بمد النشر(5دار الغرب. مبادئ التسيير البشري،  8،ط(غياث ،بوفمجة ) -11

توزيع، ، الجزائر5 دار الغرب لمنشر والفعالية التنظيمات،  )ــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــ(  -11
8002. 

  .6444، الجزائر 5 مكتبة الفالح، القيم الثقافية والتسيير،  )ـــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــ(  -11

 .8000،دمشق5دار الفكر،2،ط مشكمة الثقافة، (مالك  ،بن نبي) -11

،بيروت5دار  ادارة الموارد البشرية :اتجاهات وممارسات، (كامل ،بربر) -14
 .8003المنيل،
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، تر 5 محمد مصطفى غنيم ،القاىرة، ثقافة تنظيم العمل، (بيرجر، بريجيت  ) -15
 .6445الدار الدولية لمنشر والتوزيع،

تر5 ىشام  ،،العولمة الديناميكية الداخمية (ورد، كارين ) (كبرايد ،بول كير ) -16
 .العبيكة الدجاني ،المممكة العربية السعودية5 مكتبة

 .8005،السويس5 مطبعة العشري،وك التنظيميالسم،  (سيد محمد ،جاد الرب)  -17

 .8003،بيروت5 دار الشروق، سيكولوجية االدارة، (ىشام محمد نور،جمجوم  ) -18

 ،الجزائر5 دارالبشرية والسموك التنظيمي الموارد ادارة، (ناصر ،دادي عدون) -19
 .8002المحمدية العامة،

 القاىرة5 ضوان،،تر5محمد محمود ر التميز ،الموهبة والقيادة،(جون  ،دجاردنر) -41
 .6434الدار الدولية ،

،تر5اسماعيل  ادارة السموك في المنظمات،(جرينبرج جيرالد، روبرتبارون) -41
 .8002بسيوني، الرياض5دار المريخ لمنشر، 

،عمان 5دار ،ادارة السموك التنظيمي في عصر التغيير (جالب احسان ،دىش) -41
 .8066صفاء،

األداء البشري في المنظمات ، بحوث و تكنولوجيا ،  (عبد الباري،يم ھدرة إبرا) -41
 238العدد  65، جامعة الدول العربية،دراسات المنظمة العربية لمعموم اإلدارية

 .8002رة، ھ،القا

تر5  ،اإلبداع والتصميم والقيم في المنظمات :بناء الرائدة اإلدارة،(ليقت،ىارولد) -44
 . 6432ودة، المحد المكتبات الكويتية شركة الكويت5 طايل السعيد شحاتة،

 .8066،عمان5 دار الثقافة،ادارة الموارد البشرية ،(محمد  ،زاىد ديري) -45

السموك التنظيمي:مفاهيم واخرون ، ، حمود(الفريجات(و)كاظم ،خضير) -46
 .8004مكتبة الجامعة، االردن5اثراءلمنشروالتوزيع، الشارقة5 ،معاصرة
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 .8003،،عمان 5دار اسامة ادارة الموارد البشرية،(فيصل  ،حسونة) -47

 .8002،االسكندرية 5الدار الجامعية، السموك التنظيمي المعاصر،(راوية  ،حسن) -48

السموك التنظيمي:سموك االفراد والجماعات في منظمات ،  (حسين،حريم ) -49
 .8004،عمان5دار الحامد لمنشر،8،طاالعمال

القاىرة5 دار ) السموك القيادي وفعالية االدارة،، (محمد  ،فرج (و)شوقي ،طريف) -51
   غريب لمطباعة والنشر والتوزيع،)د سنة نشر(.

قيم ومعتقدات االفراد واثرها عمى فعالية التطوير ، (أمل ،مصطفى عصفور)  -51
 .8003،القاىرة5المنظمة العربية لمتنمية االدارية،التنظيمي

، عمان5 دار اليازوري  منهجية البحث السياسية،  (عبد النور،ناجي ) -51
 .8066العممية،

، االردن5 دار الوراق المدخل الياباني إلدارة العمميات، (نجم  ،نجم عبود) -51
 .8002لمنشر،

،  الرسائل الجامعية إلعداداسس البحث العممي ، (ابراىيم مروان ،عبد المجيد) -54
 .8000عمان 5الرواق لمنشر ،

 ادارة التنوع الثقافي في الموارد البشرية، (محمد عمي حمودة،،عبد الناصر )  -55
 .8005عربية لمتنمية االدارية ،مصر5 المنظمة ال

 .8004عمان 5 دار الميسرة، ادارة االعمال الدولية،،  (عمي ،عباس) -56

،القاىرة5 دار النيضة العربية، تقييم األداء، (توفيق محمد  ،عبد المحسن) -57
6443. 

، االردن السموك االداري،(اسماعيل محمد  ،الفقي)و  (محمد ،عمي شمس الدين)  -58
 .58002دار الفكر،
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، قسنطينة5 منشورات عمم اجتماع الثقافة  ،(الربيع،جصاص) (وحميد  ،خروف) -59
 .8002جامعة منتوري ،

االسكندرية5دار  السموك اإلنساني في المنظمات،، (محمد  ،سعيد سمطان) -61
 .8008الجامعية الجدية ، 

 ،القاىرة5)د.ذكر .الناشر(.ادارة السموك التنظيمي، (احمد ،سيد مصطفى) -61

الجزائر 5 دار االمة لمنشر   القرار االداري،،  ( راب عبد اهلل،سرير ) -61
 .8066والتوزيع،

،)د. ذكر بمد النشر(5دار الفجر  تنمية الموارد البشريةواخرون،  (عمي ،غربي) -61
،8002. 

، االسكندرية5الدار الجامعية  إدارة األعمال،  (عبد الرحمن ،ثابت إدريس  -64
،8005. 

 :،السموك التنظيمي (جمال الدين ،المرسىمحمد  )و (عبد الرحمن، ثابت إدريس) -65
، االسكندرية5 الدار نظريات ونماذج وتطبيق عممي إلدارة السموك في المنظمة

 .8002الجامعية، 

، شركة لممعموماتية والخدمات أداء العامل في التنظيم الصناعي، (رضا  ،قجة) -66
 .8002المكتبية،

،تر5 رفاعي محمد  زءاألولالج اإلدارةاإلستراتيجية، ،(وجاري ثجونز،شارلز ) -67
 .58006دار المريخ لمنشر، ،الرياض عبد المتعال محمد سيد أحمد رفاعي،

  بالمغة الفرنسيةالكتب: 

68- A rmstrong Michael ,Handbook of human Resource 
Management practice,London kogan page limited,2009. 
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69- Aubert Nicole,Hoffmann Hervé Michael, diriger et motiver; 
édition d'organisation, paris, 2000. 

70- Bressy Gilles et Christian Kankoyt, Economie d'entreprise, 
4 édition Dalloz.Paris 98. 

71-  Collins Jin , De la performance à l’excellence,Pearson 
Education France ,Paris,2006. 

72- EandKenndy A.A Deal T, Corporate Culture: The Rites 
and Rituals of Corporate life, Harmondsworth,Pengium Books, 
1982. 

73- laurant Pascal & Français Bouard, Economie d'entreprise, 
BTS Tome 2, editionsd'organisations. Paris 1991. 

74- L. MC Shame Steven & Mary Ann vonGlinow, 
Organizationalbehavior, Mc Graw Hill ,USA ,2000. 

75- L . Robert Mathis &Jackson H Jone , Human Resource  
Management ,2008,P281. 

76- Maanen Van, J, & Barley, S. R,Cultural Organization: 
Fragments ofa. Theory.In: P. J. Frost (Ed.), Organizational 
Culture. Newbury Park, CA: Sage1985. 

77- Pierre Mercier ,  Jean, Mesurer et Développer les 
performances, les éditions A Quebecor, Montereal, 2003. 
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78- Pinto Paul, la performance durable, renower avec les fon 
damentaux des Entreprises qui durent, édition dunod, paris, 
2003. 

79- Pinto Paul ,Les quaters piliers de performance 
durable,ED Dunod , Paris, 2003 

80- Schewbig Philippe, Les communications de l'entreprise, 
MC GRAW – HILL; Paris 1991. 

81-  S,Oakland John,Total Organisational Excellance –
Achieving World-Class Performance,Oxford : Butterwerth 
heinemann,2001. 

82- Tom Peters, robert Waterman, Le prix D’excellence, les 8 
leviers de la performances, Edition Dunod, paris, 1999. 

83-   Viswervaran,C&Onces,D.S,perspectiveson models of job 
performance,2000.    

 المجالت والدوريات  ثالثا:

 :بالمغة العربية 

بالقيم الثقافية والتنظيمية عمى  ،االلتزام (خالد يوسف محمد ،الزغبي)  -84
رنك،مجمة جامعة مستوى االداء الوظيفي لدى العاممين في القطاع العام بمحافظة الك

 .  6،8003،العدد88الممك عبد العزيز ،االقتصاد واالدارة ،مجمد 
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ثقافة المؤسسة كمدخل اساسي لمتنمية الشاممة،دراسة في ،  (قوي ،بوحنية) -85
، 8مجمة الباحث،العدد   "،حددات الثقافية وكفاءة االداءطبيعة العالقة بين الم

8002. 

دورالثقافة التنظيمية في ،(جودة ،احمد (و)عبد المطيف عبد المطيف،محفوظ) -86
التدريس في  هيئة عمى أعضاء دراسة ميدانية التنبؤ بقوة الهوية التنظيمية:

المجمد  ية والقانونية،، مجمة  جامعة دمشق  لمعموم االقتصادالجامعات األردنية الخاصة
 .8060،العدد الثاني،81

 

  :بالمغة الفرنسية 

87-  Ashkanasy,N,M,Broadfoot,L,E&Falkus,S,Questionnaire 
Measures of Organizational culture,handbook of 
organizational culture and climat,thousand oaks:sage,  2000. 

88-  Gregory ,T,Organizational Culture and 
Effectiveness,A study of values attitudes and organizational 
outcomes,journal of business research 

89-  Hamady  H.M, Administrative réform in developing 
countries with special reference to Egypte and lybia, PH.S  
this is University of strathclyde-Glasgow, 1975. 
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 الممتقيات والمؤتمرات :رابعا 

ّ،  ر األداء االستراتيجي والميزة التنافسيةھ، مظا(سناء عبد الكريم ،الخناق ) -91
" ، ، قسم "األداء المتميز لممنظمات والحكوماتمداخمة ضمن المؤتمر الدولي حول 
 .8005مارس  04-03عموم التسيير ، جامعة ورقمة، أيام 

الثقافي وأثره عمى فعالية  أهمية البعد،(أحمد ،وسيمينب)و (أحمد، بوشنافة) -91
الفعال في المؤسسات  التسيير ،مداخمة ضمن الممتقى الدولي حول"التسيير

ماي  02-02،كمية العموم االقتصادية والتسيير،جامعة المسيمة،يومي االقتصادية"
8005 . 

مى األداء ثقافة المؤسسة وأثرها ع،  (محمد العربي،زي )غو  (حسن،بمعجوز ) -91
، مداخمة ضمن الممتقى الدولي حول التسيير الفعال في المؤسسات العام لممؤسسة

ماي  02 – 02االقتصادية، كمية العموم االقتصادية والتسيير، جامعة المسيمة، يومي 
8005 . 

التوجهات واالساليب الحديتة في تطوير اداء ،(ابتسام عبد الرحمان ،حمواني )  -91
" ، نحو اداء متميز في القطاع الحكومي"  لدولي لمتنمية االداريةالمنظمات،المؤتمر ا

  .8004نوفمبر ، 2-6معيد االدارة العامة ،المممكة العربية السعودية،ايام 

 المذكرات والرسائل الجامعية خامسا:

 :بالمغة العربية 

اثر الثقافة التنظيمية عمى اداء الموظفين في الشركات ،  (يوسف ،الدويمة فيد) -94
، رسالة ماجيستر، كمية الدراسات االدارية والمالية، جامعة عمان صناعية الكويتيةال

 .8002لمدراسات العربية ،
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 نموذج مقترح لمثقافة التنظيمية في المنظمات الذكية، (عمر محمد ،القيزي ) -95
 .8005،رسالة دكتوراه ،ادار االعمال ،كمية التجارة ،جامعة عين شمس ،

اتجاهات الهيئةالوسطى اإلدارية نحو النماذج الثقافية ،(الطاىر محمد، بوباية)  -96
،رسالةماجستير،معيدعمم التنظيمية دراسة ميدانيةأجريت بمؤسسات إنتاجية وخدماتية

 .6441-45النفس والعموم التربوية،جامعةالجزائر، 

عمى مستوى األداء الوظيفي  التنظيمية أثرالثقافة، (احمد محمد  ،عكاشة اسعد) -97
"،رسالة ماجيستر،كمية  في فمسطينpatelقية عمى شركة االتصاالتدراسة تطبي

 .8003التجارة،الجامعة االسالمية بغزة،

، اثر الثقافة التنظيمية عمى االداء الوظيفي :دراسة (حسن سميع ،زيد صال ) -98
، رسالة ماجيستر،كمية التجارة وادارة تطبيقية في القطاع المصرفي الجمهورية اليمنية

 .8004ةحموان،مصر،االعمال،جامع

الثقافة التنظيمية كمدخل لتحقيق االداء المتميز ، (فاطمة الزىراء،ميديد ) -99
،رسالة ماجيستر ، كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم  لممؤسسة االقتصادية

 .8060التسيير ، جامعة المسيمة،

لتنظيمية الثقافة ا، (بن سعود بن عبد العزيز ال سعود ،منصور بن ماجد) -111
،رسالة ماجيستر،قسم وعالقتها بالسموك القيادي في االدارة المحمية بالمممكة السعودية

 العموم االدارية ،اكاديمية نايف العربية لمعموم االمنية،الرياض،)د،س،ن(.
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