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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ثالث ساعات المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

 :   يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 

 الثالثالمستوى 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

HRM 211 مقدمة في إدارة الموارد البشرية 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 3 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافية دروس  3

  تذكر( )ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 9 ساعات االستذكار 1

 8 الواجبات 2

 6 المكتبة 3

 7 المشاريع /إعداد البحوث 4

  ( )تذكرأخرى  5

 30 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار،  للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر: العام لوصف ال. 1

فراد ومجموعات داخل المنظمات سواء من الجانب  راسة سلوك وتصرف العنصر البشري كأبد  المقرر هتمي

 . النظري او التطبيقي

 :   الهدف الرئيس للمقرر. 2

ومشاكل   السلوك التنظيميمفاهيم  المنهج المتكامل لموضوعات السلوك التنظيمي ، والربط بين التعرف على

 .  الواقع العملي او التطبيقي 
 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

   (هداف ، األهمية ،األ مفهوم) ال السلوك التنظيمي التعرف علي 1.1

  السلوك التنظيميبمراحل وتطور االلمام  1.2

المفاهيم االستاستية لردراك ، الدافعية ، التعلم ، الشتخصية ، الرضا عن التعرف علي   1.3

 التنظيميالتغيير،  االتصاالت اإلداريةالعمل ، جماعات العمل، 

 

  المهارات 2

  التعامل مع السلوك السلبي وااليجابي  في  تنمية مهارات الطرب  2.1

  اكساب الطالب مهارات التفرقة بين انواع الشخصية  2.2

  اكساب الطالب مهارات االتصال الفعال 2.3

  الكفاءات 3

  تكوين فرق عمل كات كفاءة وفعاليةالتمكن من  3.1

  لضغوط العملمبتكرة  طرق عرجامكانية ايجاد  3.2

   التمكن من قياس وتحليل الشخصية 3.3

3...   

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 (هداف األ، همية ،األ مفهومال ) السلوك التنظيمي 1

 3 التطور التاريخي لدراسة السلوك التنظيمي  2

3 
بعض التطبيقتات  ،العوامتل المثررة في االدراك ،تتهخطوا ،اهميتته  ،)مفهومته االدراك

 اإلداريه في مجال اتخاك القرارات(

3 

 3 كيف يمكن اكتساب السلوك( ،ممنحني التعل ،اهميته،التعلم )طبيعته  4

 3  الدافعية)مفهوم،األهمية،تطبيق مبادئ الدافعية في االدارة( 5

6 
مكونات الشتخصتية،العوامل المثررة في تكوين  ،الشتخصتية)مفهوم، ستمات الشتخصتية

 قياس الشخصية(،الشخصية، عرقة الشخصية باألداء وبالسلوك 

3 

 3 االتجاهات النفسية ) الماهية، تغيير االتجاهات النفسية،الرضا عن العمل ( 7

 3 جماعات العمل )مفهوم، تماس  الجماعة، الفريق، صراع الجماعة( 8

 3 مفهوم، أهمية، السلوك القيادي، الموقف القيادى(القيادة)  9

 3 االتصال )مفهوم االتصاالت اإلدارية، تطبيق مبادئ االتصال في االدارة( 10

 3 ضغوط العمل )مسبباته، تأريره على األداء،الطرق المختلفة لعرجه( 11

 3 أدوات التغيير(التغيير والتطور التنظيمي)مفهوم، أهمية، مراحل التغيير،  12

 45 المجموع
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 والتقييم: التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

 مفهوم) ال الستتتتلوك التنظيمي

 (هداف ، األهمية ،األ

 المحاضرات  .1

 عروض الباوربوينت   .2

 والحوارات  المناقشات  .3

 

المناقشات والعمل الجماعي   •

 التعاوني للطرب.

 اإلمتحانات واإلختبارات  •

األمرلة إعطاء البحوث وطلب  •

 والنماكج  

أداء الطتالتب في القتاعتة مرحظتة  •

 الدراسية 

1.2 

االلتتمتتام بتتمتتراحتتل وتتتطتتور 

 السلوك التنظيمي

 المحاضرات  .1

 المناقشات  .2
 

المناقشات والعمل الجماعي   •

 التعاوني للطرب.

 اإلمتحانات واإلختبارات  •

األمرلة إعطاء البحوث وطلب  •

 والنماكج  

مرحظتة أداء الطتالتب في القتاعتة  •

 الدراسية 

1.3 

التتتتتعتترف عتتلتتي التتمتتفتتاهتتيتتم 

االستاستية لردراك ، الدافعية ،  

التعلم ، الشتتخصتتية ، الرضتتا 

عن العمتل ، جمتاعتات العمتل، 

،  االتصتتتتتتتاالت اإلداريتتتة

 التغييرالتنظيمي

 المحاضرات  .1

 المناقشات  .2

 التعلم الذاتي  .3

 العصف الذهني .4
 

 التغذية الراجعة    •

المناقشات والعمل الجماعي   •

 التعاوني للطرب.

 اإلمتحانات واإلختبارات  •

األمرلة إعطاء البحوث وطلب  •

 والنماكج  

مرحظتة أداء الطتالتب في القتاعتة  •

 الدراسية 

 المهارات 2.0

2.1 

فتي  تتنتمتيتتة متهتتارات التطترب 

التعامل مع الستتتلوك الستتتلبي 

 وااليجابي  
 تمريل االدوار  .1

 المناقشات  .2

 العصف الذهني .3

المناقشات والعمل الجماعي   •

 للطرب.التعاوني 

 اإلمتحانات واإلختبارات  •

األمرلة إعطاء البحوث وطلب  •

 والنماكج  
 

2.2 

اكستتتتتاب الطتتالتتب مهتتارات  

 التفرقة بين انواع الشخصية
 المناقشات  .1

 التعلم الذاتي  .2

 تمريل االدوار  .3

 

 التغذية الراجعة    •

المناقشات والعمل الجماعي   •

 التعاوني للطرب.

 اإلمتحانات واإلختبارات  •
 

2.3 

اكستتتتتاب الطتتالتتب مهتتارات  

 االتصال الفعال
 المحاكاة .1

 المناقشات  .2

 تمريل االدوار .3

األمرلة إعطاء البحوث وطلب  •

 والنماكج  

 . المناقشات والعمل الجماعي •
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 الكفاءات 3.0

3.1 

التمكن من تكوين فرق عمتتل 

 التعلم الذاتي  .1 كات كفاءة وفعالية

 العصف الذهني .2

 المحاكاة .3
 

المناقشات والعمل الجماعي   •

 التعاوني للطرب.

 اإلمتحانات واإلختبارات  •

األمرلة إعطاء البحوث وطلب  •

 والنماكج  

3.2 

امكتتانيتتة ايجتتاد طرق عرج 

 مبتكرة لضغوط العمل
 المناقشات  .1

 العصف الذهني .2

 االختبارات  التحريرية  •

 تقييم المناقشات  •

 تقييم الواجبات المنزلية  •

3.3 

التتتمتكتن متن قتيتتاس وتتحتلتيتتل 

 النقاش والحوار  .1 الشخصية

 التعلم الذاتي  .2

 العصف الذهني .3

المناقشات والعمل الجماعي   •

 التعاوني للطرب.

 اإلمتحانات واإلختبارات  •

األمرلة إعطاء البحوث وطلب  •

 والنماكج 
 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة  

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 % 15 اسبوعيا  الواجبات المنزلية والعروض واالختبارات الشفهية 1
 % 15 السادس األسبوع  اختبار فصلي أول 2
 % 20 عشر   الرانياألسبوع  اختبار فصلي راني 3
 % 50 األسبوع السادس عشر  اختبار نهائي 4

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض  شفهي،  ، تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

، بجانب التواصــــل المســــتمر عن طريق البريد   الكليةبفي جميع أيام األســــبوع لعضــــو هيلة التدريس مكتبية  الســــاعا ت ال

 .Blackboard Learnااللكتروني وكذلك نظام التعلم االلكتروني 

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

 بدونمدخل بناء المهارات’ الدار الجامعية’ اإلسكندرية’  –ماهر’ السلوك التنظيمي    أحمد.  د للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 
د جرينبرج اعي محمـد  ،جيراـل ــلوك في المنظمـات، ترجمـة رـف روبرت بـارون، إدارة الســ

 .2004الرياض،  ،رفاعي، اسماعيل علي بسيوني، دار المريخ 

 .االطالع علي مواقع االنترنت الخاصة بسلوك االفراد والجماعات داخل المنظمات اإللكترونيةالمصادر 

  ىأخر
الفـصل باـستخدام الـسبورة الذكية والموجودة  المحاـضرات المعدة عل  ـشرائل للعرض داخل 

 م االلكترونيعل  صفحة المقرر عل  نظام التعلي
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 طالب  30قاعة محاضرات تتسع لـ  إلخ( ...  ، قاعات المحاكاةالعرض  الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات، عرض  )جهاز

 حاسب آلي بالقاعة جهاز  .1

2. Smart Board and Data Show 

 أو أحدث( باللغة العربية  7نظام تشغيل ويندوز )إصدار  .3

أو أحدث(   2010حزمة برامج مايكروسوفت أوفيس )إصدار   .4

 باللغة العربية 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لطبيعة التخصص(تبعاً ) ىأخر تجهيزات

 
 

 

 

 
 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

المراجعة الدورية ) فاعلية التدريس

لنتائج اإلختبارات القصيرة والفصلية 

 (النهائيواالختبار 

 مباشر عضو هيلة التدريس

 مباشر التدريس بالقسمأعضاء هيلة  تدوير المقررات

 غير مباشر الطالب تشجيع عمليات التعلم الذات 

 مراجعة عينة من اإلجابات

 لجنة متخصصة بالقسم .1

 (المراجع النظير) المراجعة الخارجية .2

 

 مباشر

يتم مراجعة المقرر بشكل دورى بالقسم 

لضمان مواكبته للتطورات الحديثة ف  

مقابلته من حيث وكذلك  التخصص

المحتوى والمستوى لمقرر آخر يقدم 

  ف  برنامج مشابه

 

 لجنة الخطط والجداول الدراسية بالقسم .1

 (المراجع النظير) المراجعة الخارجية .2

 

 مباشر

 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطرب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ، يرظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف  ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


