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 في تدريس المادة م المستخدمالتعل نمط

 تعلم الكتروني                  تعلم مدمج                          وجاهيتعلم        

 نموذج التعلم المستخدم 

 النسبة المئوية 
 وجاهي  غير متزامن متزامن 

  100% 

 

 المادةوصف 

 وصف المادة  

 
لهماا يتناول المساق تحليل سلوك المنظمة من خالل دراسة السلوك الفردي وكذلك السلوك الجماعي لماا 

من تأثير على فعالية المنظمة ، كما أن معدالت أداء أية منظمة يتوقف على تفاعل كافة العوامل السلوكية 
من إدراك الفرد وإتجاهاته وشخصية الفرد وكيفية إشااا  دوافعاه المتعاددال وال ياأتي ذلاك إال مان خاالل 

 اخل إدارت المنظمة .توافر القيادات اإلدارية  القادرال على تحقيق اإلتصاالت الكاملة د
 :أهداف المادال

 -يهدف المساق الخاص االسلوك التنظيمي إلى ما يلي :
دراسة وتحليل محددات األداء الفردي والجماعي داخل المنظمة من حيث إتجاهات الفرد   •

 وإدراكه للمشاكل ودوافعه المتعددال . 
تحقيق المعدالت المالءمة لإلنتاجية  التوصل إلى النمط الفعال للقيادات اإلدارية القادرال على  •

 داخل المنظمة . 
إعطاء الطالب فرصة للوقوف على فلسفة المشاركة في إتخاذ القرارات لما لها من أهمية   •

 في التقليل من المشاكل التي تسود في المنظمة وكيفية التغلب عليها . 
لاى المعرفاة الشااملة لسالوك إعداد قوائم اإلستقصاء التاي تحلال السالوك الفاردي والجمااعي للتوصال إ

 المنظمة .

 

 

 

 

* * 
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 المادةمخرجات تعلم 

 لمادة امخرجات تعلم  الرقم 
مخرج تعلم رمز 

 المرتبط للبرنامج 

 المعرفة 

K1  
 تحليل وتقديم توصية بشأن دمج نظام الموارد البشرية في بيئة تنظيمية  -
وعلى المستويات تطوير استراتيجيات األعمال في المنظمات و وحدات األعمال،  -

 الوظيفية

Kp1 

K2  
 المنظمه وكيفية تأثيرها على  السلوك التنظيميتحديد المفاهيم األساسية في 

 
Kp2 

K3 -   

K4   
 المهارات

S1 بأدلة  ودعمها منه  المطلوبة  الحاالت بدراسة تحليلها تم  التي االفكار و  اآلراء مناقشة على  الطالب قدرة  
 Sp1 موثوقة.  مصادر  من علمية

S2   
S3   ،من الكفاءات التنظيمية،   واالستفادةأن يستخدم مهارات التفكير النقدي لتحليل الهيكل التنظيمي ومهامه

 Sp3 .ومعالجة مواطن الضعف

 الكفايات 
C1   
C2  

 
 

C3  

. 
 

 

 مصادر التعلم

 2021دار المسيره للنشر –السلوك التنظيمي الدكتور ماحد مساعده  الكتاب المقرر 

د. حنفي سليمان ، د. محمد نجيب صبري " السلوك اإلنساني فييي  • المراجع الداعمة والكتب 
 . 2000المنظمة " الزقازيق ، مكتبة المدينة ،

د. راوييية حسييا " السييلوك فييي المنظمييات " اإلسييكندرية : الييدار  •
 . 1999الجامعية 

د. سليم الحسنية ، السلوك االداري )التنظيمي( والعلوم السلوكية    •
  1999، مؤسسة الوراق ، عمان، 

د. أحمد صقر عاشور وعبييد البيياقي صييالن الييديا ، دار المعرفيية  •
  2000الجامعية ، 

سييليمان ابييراهيم، السييلوك االداري التنظيمييي والعلييوم السييلوكية  •
 .2001مؤسسة الوراق ، عمان ، 

ن ، موسى توفيق الجزراوي ، تحليل السييلوك التنظيمييي ، المدهو  •
 2000المركز العربي للخدمات الطالبية ، عمان، 

العييديلي ، ناصيير محمييد، السييلوك االنسيياني والتنظيمييي ، معهييد   •
  2001االدارة العامة ، الرياض ، 

عبيييد البييياقي صيييالن اليييديا محميييد، "السيييلوك االنسييياني فيييي   •
   2002االسكندرية،  المنظمات"،الدار الجامعية، 

مصييطفى احمييد سيييد،"اداو السييلوك التنظيمي"ررييية معاصييرة   •
 .2000"،القاهرة

• Gary .J., Organizational Behavior Under 
Standing and Managing Work , N. Y Hamper 

Collins Publishing, 2017  
• John M., Michael T. Mathews, “Organizational 

Behavior & Management”, Irwin, Homewood , 
Boston, 2015 

• Robbins, Stephen ”Organizational Behavior”, 
New Jersey , Prentice-Hall,2016 

 

 www.epsco.com  لكترونية الداعمة المواقع اإل
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 أخرى            افتراضية    تعليميةمنصة              مختبر   قاعة دراسية                 البيئة المادية للتدريس 

 

 

 الجدول الزمني للقاء الطلبة والمواضيع المقررة 

 الموضوع األسبوع
أسلوب 

 التعلم* 
 المرجع المهام

1 

شرن ررية ورسالة الكلية، والخطة واهداف مخرجات  

تعلم المادة وتطبيق معايير ضمان الجودة وسياسات  

 برنامج االعتماد الوطنياالعتماد، ومشاركة الكلية في 

مناقشة مع  

 الطلبة  
 

خطة المادة  

 الدراسية 

2 

 السلوك التنظيمي 
 

 المفهوم و االهمية
 تعريف السلوك التنظيمي 
 صفات السلوك التنظيمي 

 أهمية دراسة السلوك التنظيمي 
 مساهمات العلوم األخرى
 في السلوك التنظيمي

 محاضرة

تعلم  

 تشاركي 

البحث ما خالل 

المصادر االلكترونية 

السلوك عا مفهوم 

 التنظيمي 

 الفصل االول 

  الفصل الثاني

3 
 محددات السلوك التنظيمي اهمية دراسة المحددات 

 اثر المحددات على كفاوه المنظمه 
 النظريات االداريه والسلوك التنظيمي 

 محاضره 

تعلم 

 تشاركي 

عمل حلقة حوار  

 ومناقشة

مقارنه بيا النظريات  

 االداريه  

 الفصل االول 

 الفصل الثالث

4 

 الشخصية 
 تعريف الشخصية
 محددات الشخصية 
 خصائص الشخصية 

 عالقة الشخصية بالسلوك 
 مفهوم الذات

 محاضره 

 نقاش مفتون 
 رابع ال الفصل تقرير 

5 
 االدراك

 مفهوم اإلدراك 
 العوامل المؤثرة على اإلدراك 

 

وابداو نقاش مفتون  

الرأي والمشاركة 

 الفعالة 

  الخامسالفصل 

6 

 االتجاهات 
 تعريف االتجاهات 

 العوامل التي تؤثر على االتجاهات
 خصائص االتجاهات 
 عناصر االتجاهات
 قياس االتجاهات 

حل 

 المشكالت  

 محاضره

 نقاش مفتون 

 الفصل السادس  امتحان قصير مفاجئ

7 

 القيم 
 تعريف القيم 

 اختالف القيم عا االتجاهات
 أهمية القيم

 القيم وسلوك الفرد
 مصادر القيم 

 فرق عمل  

 محاضره

تكويا فرق عمل 

ومناقشه حول 

 موضوع المحاضره 

 السابعالفصل 

  

 التعلم 8

حل 

 المشكالت  

 محاضره

 نقاش مفتون 

 الفصل الثاما  

9 
 الدافعية و الرضا الوظيفي  مفهوم الدوافع و الحوافز 

 أنواع الحوافز 
 أهم ما يتميز به نظام الحوافز

 محاضره 

تعلم 

 تشاركي 

تعلم ما 

خالل حل  

 المشكالت 

وابداو نقاش مفتون  

الرأي والمشاركة 

 الفعالة 

 العاشرالفصل 

10 

 جماعات العمل
 خصائص الجماعة 

 أسباب تكويا الجماعة 
 األطوار الرئيسية التي تمر بها الجماعة 

 أنواع الجماعات
 العوامل التي تؤثر في سلوك الجماعة 

 فرق عمل  

 نقاش مفتون  
 واجب 

الحادي  الفصل 

 عشر
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 عيوب النمط الجماعي
 القرار الجماعي 

11 

 القيادة
 مفهوم القيادة       

 االنتقادات 
 الشبكة اإلدارية 

 المستويات للتحكم في القائد 

 محاضره 
ه بيا نظريات  مقارن

 القياده

الثالث الفصل 

 عشر

 البيئه التظيميه  12

عرض  

 فيديو 

نقاش مفتون  

حول الدول  

الناميه 

ومجاالت  

 التطوير   

عرض االفكار  

 والنقاش البناو 

الخامس الفصل 

 عشر

13 

 ادارة ضغوط العمل
 اثر ضغوط العمل على االنتاجية

 اسباب ضغوط العمل 
 كيفيه التخفيف ما ضغوط العمل 

مناقشه مع  

 الطلبه  

البحث في اسباب 

 ضغوط العمل 
 التاسعالفصل 

14 

 الصراع التنظيمي  
 أهمية دراسة الصراع التنظيمي 

 مراحل الصراع
 التطور الفكري لدراسة الصراع التنظيمي

 مصادر الصراع
 مستويات الصراع التنظيمي 

محاضره 

ونقاش  

 مفتون  

استعراض 

بعض  

حاالت  

تطوير  

 القطاع العام

  الصراعامثله على 
الثاما الفصل 

 عشر

15 

 التنظيمي  المناخ التنظيمي طويرالتغيير و الت
 العالقة بيا المناخ التنظيمي والسلوك
 العوامل المؤثرة في المناخ التنظيمي

 الثقة التنظيمية 
 نموذج الثقة التنظيمية واالحتياجات اإلنسانية

 انواع التغيير
 عوامل التغيير 

توزيع  

الطلبه على  

مجموعات  

لتحليل 

الحاالت 

الدراسيه  

وما ثم عمل 

تقديم ما  

 قبلهم 

الحاالت استعراض 

 وعمل تقديم 

الفصل السابع 

 عشر

  المشروع النهائي   تطايقات عملية  16

 تشاركي... الخ.محاضرة، تعلم معكوس، تعلم ما خالل المشاريع، تعلم ما خالل حل المشكالت، تعلم : التعلماليب تشمل أس*
 

 مساهمة المادة في تطوير مهارات الطالب 

 لوجيا واستخدام التكن 
 المشروع النهائي  إلعدادما التكنولوجيا  االستفادة

 بالسلوك التنظيمي  المواضيع المختلفه المتعلقه  احديثة عللحصول على معلومات  زياره المكتبه االلكترونيه

 والتواصل  مهارات االتصال
 طالب للبحث في موضوع يتم تحديده قبل المحاضرة ومناقشة الطلبة المحاضريا 4-3تتكون ما فرق العمل 

 اثناو طرن المواضيع اثناو المحاضرات //المناقشات

 المختصيا للحصول على معلومات حول مواضيع متعدده  ره استشا

 طرن اراو الطلبه والنقاش 

 واجبات فردية للبحث عا الحاالت الدراسية ومناقشة ملخصها 

 تقديم أمثلة وتطبيقات وحاالت عملية مستخرجة ما االنترنت ومناقشتها وتحليل نقاط الضعف والقوة فيه

 واجبات جماعية وفردية 

 الوتقديم عروض امام الزم 

 التطبيق العملي في المادة
 تطبيق أسلوب دراسة الحاالت
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   المشروع النهائي

 

    وتوزيع العالمات الطلبةساليب تقييم أ

 العالمة  سلوب التقييم أ
 توقيت التقييم  

 )األسبوع الدراسي(

مخرجات تعلم المادة المرتبطة 

 بالتقييم 

 K2+k1  % 30 امتحان منتصف الفصل 

 S1+S2+K1  % 30 * أعمال فصلية

 K1+K2+S3 16 % 40 االمتحان النهائي 

   %100 المجموع

 . ..... الخ، عرض تقديمي، امتحان قصير، مشروع قصيرة *تشمل: واجبات                          

 

 

 والتقييم التعلممواءمة مخرجات تعلم المادة مع أساليب 

 أسلوب التقييم**  أسلوب التعلم*  لمادة اتعلم مخرجات  الرقم 

 المعرفة   

K1  
بشأن دمج نظام الموارد البشرية في بيئة  تحليل وتقديم توصية  -

 تنظيمية 
تطوير استراتيجيات األعمال في المنظمات و وحدات األعمال،  -

 وعلى المستويات الوظيفية 

 +محاضرات

مناقشات داخل  تعلم تشاركي  

 الصف  

K2  
 

 المنظمه وكيفية تأثيرها على  السلوك التنظيميتحديد المفاهيم األساسية في 
 

 محاضرات 
امتحان قصير عبر 

المنصة  

 االلكترونية

K3    

K4    
 المهارات

S1 الحاالت بدراسة تحليلها تم  التي االفكار و  اآلراء مناقشة على  الطالب قدرة  
 موثوقة.  مصادر من علمية بأدلة  ودعمها  منه المطلوبة 

 تعلم تشاركي 
 فرق عمل 

S2    

S3  لفهم سلوك االفراد داخل المنظمات والقدره  أن يستخدم مهارات التفكير النقدي
 على حل المشكالت  

 محاضرات 

 مشاريع  

 حل المشكالت

 فرق العمل 

 عرض تقديمي

 الكفايات       
C1    
C2    
C3    

 خالل حل المشكالت، تعلم تشاركي... الخ.اليب التعلم: محاضرة، تعلم معكوس، تعلم ما خالل المشاريع، تعلم ما تشمل أس* 

 امتحان، مشروع فردي/ جماعي، واجبات منزلية، عرض تقديمي، المشاركة والمناقشة، امتحان قصير... الخ.   ل أساليب التقييم:م**تش
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 المادة سياسات 

 متطلبات السياسة السياسة

 %(. 35مة النهائية هو )الاألدنى للعوالحد %( 50األدنى للنجان في المادة هو )الحد  النجاح في المادة 

 الغياب عن االمتحانات 

معلا عنه بدون عذر مريض أو عذر قهري يقبل به   يكل ما يتغيب عا امتحان فصل •

ا تطرن  التي  الكلية  عادةملعميد  له  توضع  ذلكصفر    المة،  وتحسب  الا  في    في متحان 

 .النهائية عالمته

معلا عنه بعذر مريض أو قهري يقبل به عميد الكلية    فصليكل ما يتغيب عا امتحان   •

 وفيأسبوع ما تاريخ زوال العذر،  خالل، عليه أن يقدم ما يثبت عذره المادةالتي تطرن 

 .أن يعقد امتحاناً تعويضياً للطالب المادةمدرس  علىهذه الحالة  

امتحان نها • التي   ئي كل ما تغيب عا  الكلية  بعذر مريض أو عذر قهري يقبل به عميد 

 .المتحانأيام ما تاريخ عقد ذلك ا خالل ثالثةعليه أن يقدم ما يثبت عذره  لمادةتطرن ا

 الدوام )المواظبة( 

أي ما يعادل ،  ما مجموع الساعات المقررة للمادة%(  15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر ما )

. وإذا غيياب الطالييب أكثيير مييا بع محاضييرات أيييام )ن   م(ست محاضرات أيام )ن ر(، وس

%( ما مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهري يقبله عميييد الكلييية، 15)

يحرم ما التقدم لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلييك المادة)صييفراً(، أمييا إذا كييان الغييياب 

التي تطييرن المييادة ، يعتبيير منسييحباً مييا تلييك بسبب المرض او لعذر قهري يقبله عميد الكلية  

 المادة وتطبق علية أحكام االنسحاب. 

 األكاديمية  النزاهة

فيالدلفي جامعة  موضوع  تولي  خاًصا  كاديميةاأل  النزاهةا  العقوبات    ،اهتماًما  تطبيق  ويتم 

الجامعة يثبت عليه    المنصوص عليها في تعليمات  النزاهة األكاديمية القيام بعمل ينتهك  بما 

 ، حقوق الملكية الفكرية.كاديمية(، التواطؤالغش، االنتحال )السرقة األ :مثل

 

 

 التي يتم تقييمها في المادةمخرجات تعلم البرنامج 

 البرنامجتعلم مخرجات  الرقم 
اسم المادة التي 

 تقيم المخرج 
 أسلوب التقييم 

مستوى األداء  

 المستهدف

Kp2 
  السلوك التنظيميتحديد المفاهيم األساسية في 

 المنظمة وكيفية تأثيرها على 
 

 

 

 السلوك التنظيمي 

امتحان قصير عبر 

 المنصة االلكترونية 

% ما 75

الطالب 

يحصلون على  

أو   6عالمة 

 أعلى. 

Sp1 

قدرة الطالب على مناقشة اآلراو و االفكار التي تم 

الحاالت المطلوبة منه ودعمها بأدلة تحليلها بدراسة 

 علمية ما مصادر موثوقة

 

 
 السلوك التنظيمي 

 فرق عمل 

% ما 100

الطالب 

يحصلون على  

% 68عالمة 

أو أعلى في سلم  

 تقييم األداو.

SP3 
لفهم سلوك االفراد  أن يستخدم مهارات التفكير النقدي 

 داخل المنظمات والقدره على حل المشكالت 

 

 
 التنظيمي السلوك 

 امتحان قصير

% ما 100

الطالب 

يحصلون على  

% 80عالمة 

أو أعلى في سلم  

 تقييم األداو.
 

 

 

 



 7من   7الصفحة  
 

 

 

 في المادة مخرجات تعلم البرنامج  وصف متطلبات تقييم

رقم  

 المخرج
 لمتطلب تقييم المخرج الوصف التفصيلي

Kp2  عالمة المشاركةتقييم اختيار ما متعدد ما عشر عالمات ضما   
SP1  سيتم مناقشة الطلبة لهذا الموضوع على شكل فرق عمل واحتسابها جزو ما عالمة المشاركة 

SP3     سيطلب ما الطلبة حل بعض الحاالت الدراسية 

 

 

 في المادة مخرجات تعلم البرنامجسلم تقييم أداء متطلب تقييم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


