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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة
متطلب كلية √
إجباري √

متطلب قسم

أخرى

اختياري

الثاني

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة

(اختر كل ما ينطبق)

م
1
2
3
4
5

نمط الدراسة

عدد الساعات التدريسية
45

المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى التعلم التعاوني

 .7ساعات التعلم الفعلية

النسبة

%100

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
1
محاضرات
2
معمل أو ستوديو
3
دروس إضافية
4
أخرى (تذكر)

اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
1
ساعات االستذكار
2
الواجبات
3
المكتبة
4
إعداد البحوث /المشاريع
5
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

ساعات التعلم

النشاط

45

45

* هي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تخقيق مخرجات التعلم للمقرر ،ويشتتمل كل  :جميع أنشتتطة التعلم ،مرل :ستتاعات االستتت كار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت ال ي يقضيه المتعلم في المكتبة
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ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:

يقدم هذا المقرر المفاهيم األساسية المتعلقة بماهية السلوك التنظيمي واهدافها والعمليات االنسانية االساسية،

وتطور علم السلوك التنظيمي ،كما يقدم تخليل جوانب السلوك التنظيمي والعمليات االنسانية وديناميكيات الجماعات واتخاك
القرارات في البيئة التنظيمية والسلوكيات االنسانية الفردية والجماعية والتنظيمية

 .باإلضافة إلى التطرق إلى القضايا المعاصرة في السلوك التنظيمي.

 .2الهدف الرئيس للمقرر
 أن يدرك الطالب عوائق ومخددات أداء الفرد والجماعة داخل المنظمات من خالل دراسة قيم وشخصية الفرد
والتعلم وإدراك المشاكل التي تواجهه ودوافع الفرد المختلفة.


إدراك النمط الفعال للقيادات اإلدارية القادرة على تخقيق المعدالت المالءمة لإلنتاجية داخل المنظمة.



إعطاء الطالب فرصة للوقوف على فلسفة المشاركة في اتخاك القرارات لما لها من أهمية في التقليل من المشاكل
التي تسود في المنظمة وكيفية التغلب عليها.

 التدريب العملي على بعض الحاالت العملية لوظائف اإلدارة حتى يتمكن الطالب من تعلم المهارات
المطلوبة لممارسة وظائف اإلدارة.

 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف

1
1.1

التعرف على مستوايت التحليل الثالث (الفردي واجلماعي والتنظيمي) يف السلوك.

ع1

1.2

التعرف على نظرايت ومفهوم السلوك التنظيمي ومستوايته الثالث الفردي واجلماعي والتنظيمي وما يندرج حتت كل منها.

ع1

1.3

التعرف على املهارات السلوكية والعمليات اإلنسانية يف املستوايت الثالث يف جمال إدارة األعمال.

ع1

2

المهارات

2.1

تتتدريتتب الطالب على فن ادارة الوقتتت وادارة ال ت ات واالستتتتتتتغالل االمرتتل إلدارة
امورهم الخيتاتيتة التي تتطلتب ادارة كجزء من تعويتدهم على كيفيتة ادارة شتتتتتت نهم
المهنية مستقبال
إعطاء الطالب فرصة للوقوف على فلسفة المشاركة في اتخاك القرارات والمشاركة
باألهداف لما لها من أهمية في التقليل من المشتتتتاكل التي تستتتتود في المنظمة وكيفية
التغلب عليها .مع اكسابهم مهارات فن التعامل مع المشكالت.

2.3

تعليم الطالب كيفية العصف الذهني.

2.2
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م1
م1
م1

الكفاءات

3.1

العمل بروح الفريق .

ك1

3.2

إدارة الموارد بفاعلية.

ك2

3.3
3...

4

ج .موضوعات المقرر
م

ساعات االتصال

قائمة الموضوعات

مقدمة :جمال دراسة السلوك التنظيمي

6

العمليات اإلنسانية األساسية :اإلدراك والتعلم

6

الفروق الفردية (الشخصية والقدرات)

3

الدوافع يف املنظمات

3

ديناميكية اجلماعات وفرق العمل

3

ديناميكية اجلماعات وفرق العمل

3

االختبار الفصلي األول

3

القيادة اإلدارية

3

الدافعية والحوافز

3

االختبار الفصلي الثاني

3

القرارات التنظيمية

3

الصراع يف املنظمات

3

القيادة يف املنظمات

3
45

المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2

طرق التقييم

المعارف
التعرف على مست ت ت ت تتتوايت التحليت تتل الثالث (الفردي واجلمت تتاعي

المحاضرات

االختبارات الفصلية

التعرف على نظرايت ومفهوم السلوك التنظيمي ومستوايته الثالث

أوراق النشاط

المشروعات الجماعية

 -التعرف على املهارات الست ت ت ت تتلوكية والعمليات اإلنست ت ت ت تتانية يف

التطبيقات العملية

االختبارات النهائية

والتنظيمي) يف السلوك.

الفردي واجلماعي والتنظيمي وما يندرج حتت كل منها.

1.3

املستوايت الثالث يف جمال إدارة األعمال.

2.0

المهارات

2.1

احملاضرات واملناقشة والعروض التقدميية.

المحاضرات

االختبارات

2.2

تشكيل فرق عمل داخل القاعة الصفية

أوراق النشاط

الحوار والمناقشة

…

الرجوع إىل املصادر املختلفة وتقدمي اإلضافات العلمية.

الواجبات الجماعية

المناقشة

3.0

الكفاءات

3.1

العمل بروح الفريق .

الواجبات الجماعية

الحوار والمناقشة

3.2

إدارة الموارد بفاعلية.

الواجبات الجماعية

الحوار والمناقشة
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 .2أنشطة تقييم الطلبة
توقيت التقييم

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

%15

م

أنشطة التقييم

1

االختبار الفصلي األول

السابع

2

االختبال الفصلي الثاني

الثاني عشر

%15

3

اختبارات فجائية

على مدار الفصل الدراسي

%10

4

بحوث وتقارير

التاسع

%10

5

االختبار النهائي

بعد األسبوع الخامس عشر

%50

(باألسبوع)

6
7
8
أنشطة التقييم (اختبار تخريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
 يتم وضع خطة من قبل وحدة اإلرشاد األكاديمي ،يتم من خاللها حصر جميع شعب برنامج الموارد
البشرية.

 يكلف كل عضو هيئة تدريس باإلشراف على شعبة واحدة ،ويتم اإلعالن على القاعة الدراسية ومكتب

عضو هيئة التدريس ،وموقع الكلية ،وتحدد ساعات اإلرشاد األكاديمي والتي وتتراوح من ( )4إلى ()6

ساعات في اإلعالن.

 يقوم كل عضو هيئة تدريس بدراسة الطالب وتصنيفهم إلى (طالب متفوقون ،طالب ضعاف التحصيل،
طالب منذرون اكاديميا).

 يقوم كل مرشد أكاديمي بمقابلة كل فئة من الفئات الثالث ويضع الحل المناسب لمشكالتهم .وفي نهاية

كل فصل دراسي يعمل تقرير إحصائي لجميع الطالب يرفع للمرشد األكاديمي لبرنامج الموارد البشرية.

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة

أحمد ماهر ،السلوك التنظيمي مدخل بناء المهارات ،الدار الجامعية للطباعة والنشر
والتوزيع ،الطبعة الرامنة ،اإلسكندرية2013 ،م
مخمد قاسم القريوتي ،السلوك التنظيمي –دراسة السلوك االنساني الفردي والجماعي في
منظمات االعمال ،الطبعة السادسة ،دار وائل للنشر والتوزيع ،األردن ،عمان2012 ،م.
احسان دهش ،ادارة السلوك التنظيمي في عصر التغيير ،العراق2011م.

المصادر اإللكترونية
أخرى
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 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المخاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة ال كية ،البرمجيات)

تجهيزات

متطلبات المقرر

القاعات الدراسية
جهاز عرض البيانات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

فاعلية طرق تقييم الطالب

الطالب ،قيادات البرنامج

مباشر

فاعلية التدريس

الطالب ،قيادات البرنامج

مباشر

مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

غير مباشر

مصادر التعلم

قيادات البرنامج ،المراجع النظير

مجاالت التقويم (مرل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تخصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تخديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد

مجلس القسم

رقم الجلسة
تاريخ الجلسة

االولي
1441/1/2
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