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يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

 تحقيقهاالطالب 

والبد من الربط بينها . مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 وبين وصف

 .البرنامج
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والواجبات وكذلك االطالع وعرض بعض الحاالت من الواقع الميداني لبعض المنظمات , البحثية

 .ط ما بين المادة النظرية والحاالت العمليةلتحقيق التراب

 
 طرائق التقييم  -ب    

باإلضافة إلى االختبار , ، وكذلك الحضور والمشاركة الفعالة للطلبة(Quiz)االمتحان المفاجئ  ●

 .الشهري ونشاطهم في الورقة البحثية والواجبات واالختبار النهائي 

 
 مهارات التفكير -ج

 العصف الذهني استخدام أسلوب *  
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 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
المساق أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

 المدخل الى دراسة السلوك التنظيمي 3 األول

منظور عام لدراسة السلوك 
 التنظيمي في منظمة األعمال

مراحل تطور السلوك  ●
 التنظيمي

مثل )عالقته بالعلوم االخرى  ●
علم االنسان ، علم االقتصاد 

 ( وعلم االجتماع

إلقاء المحاضرة 

مع مشاركة 

الطلبة في 

 نقاشها

مدى 

مشاركة 

الطلبة 

 وتفاعلهم

 3 الثاني
السلوك التنظيمي في النظريات 

 االدارية

 

الفكر اإلداري الكالسيكي  ●
 واإلنساني

مدرسة  ومنظور النظم في  ●
 المنظمات

إلقاء المحاضرة 

مع مشاركة 

الطلبة في 

 نقاشها

مدى 

مشاركة 

الطلبة 

 وتفاعلهم

 العلوم السلوكية  3 الثالث

 المدرسة الموقفية ●

 فلسفة إدارة الجودة الشاملة ●

إلقاء المحاضرة 

مع مشاركة 

الطلبة في 

 نقاشها

مدى 

مشاركة 

الطلبة 

 وتفاعلهم

 الشخصية 3 الرابع

 واتجاتهامفهوم الشخصية  ●

 واآلراء 

العوامل المؤثرة في  ●
 الشخصية ومحدداتها

إلقاء المحاضرة 

مع مشاركة 

الطلبة في 

نقاشها مع 

 المشاهدة

مدى 

مشاركة 

الطلبة 

 وتفاعلهم

 األدراك 3 الخامس

 مفهوم األدراك  ●

 المبادى التي نحكم عملية االدراك ●

 انواع األدراك ●

إلقاء المحاضرة 

مع مشاركة 

الطلبة في 

مع   نقاشها

 المشاهدة

مدى 

مشاركة 

الطلبة 

 وتفاعلهم

ــ 3 السادس  ــــــ
 امتحان الشهر االول

ــ  ــــــ

ــ  ــــــ

 
 

 



 التعلم  3 السابع

 

 مفاهيم عامة عن التعلم  ●

العوامل المؤثرة في عملية  ●

 التعلم

 نظريات التعلم ●

إلقاء المحاضرة 

مع مشاركة 

الطلبة في 

نقاشها مع 

 المشاهدة

مدى 

مشاركة 

الطلبة 

 وتفاعلهم

 القيم واالتجاهات 3 الثامن

مفهوم القيم ومفهوم  ●
 .االتجاهات 

 اهمية القيم التنظيمية ●

 ماهية االتجاهات  ●

 مصادر القيم  ●

 وظائف االتجاهات ●

إلقاء المحاضرة 

مع مشاركة 

الطلبة في 

نقاشها مع 

 األمثلة

مدى 

مشاركة 

الطلبة 

 وتفاعلهم

 الصراع التنظيمي 3 التاسع

 الصراع مفهوم  ●

الفرق بين الصراع االيجابي  ●
 والصراع السلبي

 مستويات الصراع التنظيمي ●

 نظريات الرصاع التنظيم   ●

اتيجيات الرصاع ●  استر

إلقاء المحاضرة 

مع مشاركة 

الطلبة في 

نقاشها  مع 

 األمثلة

مدى 

مشاركة 

الطلبة 

 وتفاعلهم

 الثقافة التنظيمية 3 العاشر

 

 مفهوم الثقافة التنظيمية ●

الثقافة خصائص  ●

 التنظيمية

 انواع الثقافات ●

 ابعاد الثقافة التنظيمية ●

إلقاء المحاضرة 

مع مشاركة 

الطلبة في 

نقاشها مع 

المشاهدة 

 وبعض النماذج

مدى 

مشاركة 

الطلبة 

 وتفاعلهم

الحادي 

 عشر
3 

الجماعات وتأثيرها على السلوك 
 التنظيمي

 مفهوم الجماعات ●

 طبيعة الجماعات ●

 انواعها وظائفها ●

المحاضرة إلقاء 

مع مشاركة 

الطلبة في 

نقاشها مع 

 االمثلة

مدى 

مشاركة 

الطلبة 

 وتفاعلهم

 االبداع التنظيمي 3 الثاني عشر

 مفهوم االبداع ●

  المنظمات ●
 اهمية االبداع ف 

 عنارص االبداع  ●

 مكونات االبداع  ●

ة التنافسية للمنظمات ●  المت  

إلقاء المحاضرة 

مع مشاركة 

الطلبة في 

نقاشها مع 

االمثلة 

والمشاهدة  

والزيارات 

 الميدانية

مدى 

مشاركة 

الطلبة 

 وتفاعلهم

ــ 3 الثالث عشر  ـــــــ
 امتحان الشهر الثاني

 
 

ــ ــ ـــــــ  ـــــــ
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 3 الرابع عشر
أساسيات التنظيم وتصميم الهيكل 

 التنظيمي

إلقاء المحاضرة  مفاهيم عامة عن وظيفة التنظيم ●

مع مشاركة 

الطلبة في 

نقاشها  وعرض 

 بعض المشاهد

مدى 

مشاركة 

الطلبة 

 وتفاعلهم

الخامس 

 عشر
 مراجعة شاملة 3

إلقاء المحاضرة  

مع مشاركة 

الطلبة في 

نقاشها 

واالستفادة من 

بعض النماذج 

 واالمثلة

مدى 

مشاركة 

الطلبة 

 وتفاعلهم

 البنية التحتية.20

 :القراءات المطلوبة 
 كتب المقرر ▪

 أخرى

 مبادئ أدارة األعمال ●

 

 (Data show)جهاز عرض للمحاضرات  خاصة متطلبات

الخدمات االجتماعية 

وتشمل على سبيل ) 

المثال محاضرات 

الضيوف والتدريب 

المهني والدراسات 

 (الميدانية 

 

 القبول.20

 اليوجد  المتطلبات السابقة

   30 - 25 أقل عدد من الطلبة 

 40 – 35 أكبر عدد من الطلبة 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 


