
 السلوك التنظيميمقرر ( منوذج توصيف 2)
 

 إدارة املوارد البشرية الربنامج كلية اجملتمع يف بقيق الكلية

 دار 252 2801-252 رقم املقرر ورمزه السلوك التنظيمي اسم املقرر
 3 الساعات املعتمدة

 االتصال ساعات
 اجملموع عملي حماضرة

 3 1 2 اجنليزي       عريب  لغة التدريس
 اختياري  ختصص   متطلب كلية   نوع املقرر

  2801-215 املتطلب السابق الثالث املستوى

 وصف املقرر:
 ملؤثرة يفا تعريف الطالب مبفاهيم ونظرايت السلوك التنظيمي، وزايدة إملامه أبهم العوامل يهدف هذا املقرر بشكل رئيسي اىل

لتحسني توجيهها و  مل معهاالتعا ذه السلوكيات مبا ميكنه منالتنبؤ هب علىتعزيز قدراته ومهاراته و  ،فراد داخل املنظماتسلوكيات األ
، أمهية وك التنظيميالسلوتوظيفها مبا خيدم األهداف العامة للمنظمات، واملقرر يتناول مفاهيم والتحكم هبا مستوى األداء الفردي 

واالجتاهات  املؤثرة على السلوك التنظيمي، الشخصية ، العوامللدراسة السلوك التنظيمي نظريتطور الدراسة السلوك التنظيمي، ال
دارية، ، القيادة واالتصال وحتسني جودة القرارات االالعملوالقيم، اإلدراك، التعلم، الدافعية واحلوافز، السلوك اجلماعي ومجاعات 

هات احلديثة يف جمال ات عن االجتا، تطبيقبداع التنظيميثقافة وأخالقيات املنظمة واإلضغوط العمل الصراع التنظيمي والتفاوض، 
 السلوك التنظيمي.

 نواتج التعلم:
 التالية:املعارف واملهارات والقدرات  بنهاية املقرر جيب أن يكون الطالب قد اكتسب

  والتطبيقات واالجتاهات احلديثة يف هذا اجملال. مفاهيم ونظرايت السلوك التنظيميمعرفة 
  للسلوك االنساين داخل املنظمات.معرفة اجلوانب واألبعاد الثقافية 
 .).... ،اإلملام الدقيق أبهم العوامل املؤثرة على السلوك الفردي ابملنظمات )الشخصية، القيم، اإلدراك 
 .اإلملام الدقيق أبهم العوامل املؤثرة على السلوك اجلماعي ابملنظمات 
  الفردي. لتحسني مستوى األداء هوتوجيهالسلوك الفردي داخل املنظمات  التعامل معالقدرة على 
  األهداف العامة للمنظمات خلدمةوتوظيفه يف السلوك الفردي واجلماعي التحكم القدرة على. 
  الصراعات التنظيمية وحتسني أمناط االتصال وهتيئة املنظمة لإلبداع التنظيمي. التعامل معالقدرة على 

 %50 االختبار النهائي  %5 إختبارات قصرية   %30 إختبارات دورية   التقييم
 مشاركات شفوية  %5     تكليفات مجاعية   %5    تكليفات ومهام فردية 

 شفوية

5% 
املرجع 

 الرئيسي
 مكتبة الدمام: .سلوك االفراد واجلماعات يف املنظمات :لسلوك التنظيميا (.2013)حممد ربيع  ،زانيت 

 املتنيب.

جع ااملر
 املساعدة

 ( 2013ماهر، أمحد.) االسكندرية: الدار اجلامعية للطباعة والنشر  .مدخل بناء املهارات :السلوك التنظيمي
 .والتوزيع

 ( 2009جلدة، سامر.) دار اسامة للنشر: عمان .السلوك التنظيمي والنظرايت اإلدارية احلديثة. 
 


