
 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة التطوير األكبديميمركز   عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 مبادئ  العلوم السلوكٌة   مواصفات مقرر
 

i.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
   مبادئ  العلوم السلوكٌة

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالً
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
 المستوى االول: الفصل: الثانً

5.  
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 مبادئ إدارة األعمال  -

6.  
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت
Co-requisites (if any) 

 ال توجد

7.  
 درس له المقررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 
course is offered 

 برنامج بكالورٌوس إدارة األعمال                  

8.  
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the 
course 

 اللغة العربٌة   

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 االنتظام

11.  
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 د. فضل المحمودي

11.  
 مواصفات المقررتارٌخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 الساعة المعتمدة للعملً والتمارٌن تساوى ساعتٌن فعلٌتٌن خالل التدرٌس. :مالحظة
 

ii. وصف المقرر Course Description: 

سٌركز هذا الممرر على التعرٌف  بمفهوم  السلون االنسانً والتنظٌمً وأهمٌته وانواعه ، كما ٌتناول. دراسة  النظرٌات والمفاهٌم 
االساسٌة التً تفسر السلون على المستوى الفردي ) االدران ، التعلم ، الدافعٌة، االتجاهات ، والشخصٌة ( وكذلن دراستها على 

الجماعة ، والمٌادة ،والتصال ،.. ودراسة  العوامل والمفاهٌم االساسٌة التً تفسر السلون التنظٌمً على المستوى الجماعً ،) 
 المستوى المنظمة  مثل ضغوط العمل ، والتعب والملل  

  

iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 الطالب لادرا على أن:بعد االنتهاء من دراسة الممرر سوف ٌكون 
-  a 1  .  .ٌعرف بالمبادئ األساسٌة للسلون االنسانً فً االدارة  وانواعه المختلفة 

2-a-    ٌوضح مراحل وخطوات عملٌة  االدران  و نظرٌات التعلم ، الدافعٌة  و  واألنماط المختلفة  للشخصٌة وتأثٌرها على
 سلون العاملٌن  

    a3-   ات االتجاهات  وتأثٌر  المحددات الجماعٌة ) جماعات ، المٌادة ، االتصال، و ضغوط العمل(  بعرف عناصر ومتطلب
 وتأثٌرها فً سلون االفراد العاملٌن.

- b1   ٌحدد  العوامل الفردٌة  المؤثرة  فً  سلون االفراد 
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b2 - .  .ٌمارن  بٌن نظرٌات التعلم والدافعٌة و االنماط  المختلفة  للشخصٌة   واثرها فً سلون  العاملٌن 
b3 -  .ٌفسر اثر المحددات الجماعٌة )جماعات العمل ، المٌادة .وضغوط العمل .......( على سلون االفراد العاملٌن . 
c1-  عن عملٌة  االدران و التعلم وتوجٌهها اٌجابٌا لصالح المنظمة ٌمٌم  التغٌٌر المستمر فً سلون العاملٌن الناتج 

 c2- .ٌنفذ برامج وخطط التحفٌز الفعال للموظفٌن وتمٌٌمها 
c3              ٌحلل اال نماط  الشخصٌة  للمدراء والموظفٌن  لمعالجة  صراعات  وضغوط العمل  التً تواجه جماعة العمل داخل المنظمة  .                      
d1-  ٌتصل بفاعلىة مع رؤسائه وزمالئه مستخدما العرض الكتابً والشفهً المدعم بالبٌانات والمعلومات الدلٌمه، و ٌعمل ضمن

 فرٌك عمل لمواجهه مشكالت العمل وتنفٌذ المهام، والتزم باخاللٌات المهنه والعمل.
d2- مر واالستفاده من كل جدٌد فً مجال التخصص.ٌطور معارفه ولدراته العملٌه من خالل التعلم الذاتً المست 

 

 

 مواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتقوٌم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم والتقوٌم:
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

iv. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended 
Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج
(Program Intended Learning Outcomes  (  

a1 
ٌعرف بالمبادئ األساسٌة للسلون االنسانً فً   

 االدارة  وانواعه المختلفة.  .
A1    ٌظهر المعرفة بالمبادئ والمفاهٌم  والنظرٌات العلمٌة

 المستخدمة فً اإلدارة وما ٌتصل بها من اسالٌب وأدوات .

a2 

ٌوضح مراحل وخطوات عملٌة  االدران  و    -
نظرٌات التعلم ، الدافعٌة  و  واألنماط المختلفة  

 للشخصٌة وتأثٌرها على سلون العاملٌن  
 

A2  ٌوضح خصائص المنظمات وبٌئتها الداخلٌة والخارجٌة
،وسٌاسات وأسالٌب إدارتها وعاللة  المنظمة بالمنظمات األخرى 

. 

a3 
بعرف عناصر ومتطلبات االتجاهات  وتأثٌر       

المحددات الجماعٌة ) جماعات ، المٌادة ، االتصال، و 
 ضغوط العمل(  وتأثٌرها فً سلون االفراد العاملٌن.

A2  ٌوضح خصائص المنظمات وبٌئتها الداخلٌة والخارجٌة
،وسٌاسات وأسالٌب إدارتها وعاللة  المنظمة بالمنظمات األخرى 

 .  . 

b1 
ٌمٌم مختلف االسالٌب واألدوات اإلدارٌة وٌدرن استخدامها   B1 ٌحدد  العوامل الفردٌة  المؤثرة  فً  سلون االفراد   

 فً اطار االنشطة التً ٌموم بإنجازها .

b2 
ٌمارن  بٌن نظرٌات التعلم والدافعٌة و االنماط  

 المختلفة  للشخصٌة   واثرها فً سلون  العاملٌن.  .
- B2  ٌحلل العوامل البٌئٌة والمتغٌرات المحلٌة واإلللٌمٌة

والعالمٌة المؤثرة على أداء منظمات األعمال مستخدما المعارف 
 والمفاهٌم اإلدارٌة والمحاسبٌة وااللتصادٌة واالحصائٌة المختلفة.

b3 
ٌفسر اثر المحددات الجماعٌة )جماعات العمل ، المٌادة 

 سلون االفراد العاملٌن.وضغوط العمل .......( على 
B4-   ٌبتكر خططاً ادارٌة لألعمال االدارٌة المختلفة ٌما ٌحمك

 اهداف المنظمة .

c1 
ٌمٌم  التغٌٌر المستمر فً سلون العاملٌن الناتج عن 

عملٌة  االدران و التعلم وتوجٌهها اٌجابٌا لصالح 
 المنظمة   .

C1  ٌة وٌستخدمها فً تصمٌم نظم المهارات المهنٍة األساسٌوظف
وأدوات إدارٌة تساعد المؤسسة على تحمٌك مٌزة إستراتٌجٌة فً 

 مجال أعمالها.

c2 
ٌعمل فً بٌئة األعمال المحلٌة واإلللٌمٌة  وٌدٌر االعمال التً  C2 ٌنفذ برامج وخطط التحفٌز الفعال للموظفٌن وتمٌٌمها.

 تسند له  بكفاءة وفاعلٌة باستخدام تمنٌات إدارة األعمال المالئمة 

d1 
ٌشارن بطرٌمة بناءه فً المنالشات الجماعٌة المتعلمة 

 .بادرة المشروعات فً  المنظمات
D2-   المتعلمة ٌشارن بطرٌمة بناءه فً المنالشات الجماعٌة

 بأنشطة المنظمة  .

d2 ٌمتلن مهارات االتصال الفعال ،وإدارة الولت بفاعلٌة.. D3-  . ٌمتلن مهارات االتصال الفعال ،وإدارة الولت بفاعلٌة 

d3 
ٌكتبببب التمبببارٌر اإلدارٌبببة  وٌرفعهبببا  إلبببى المسبببتوٌات 

 اإلدارٌة المختلفة
C4-   للمؤسسة التً ٌكتب تمارٌر وٌعد خطط استراتٌجٌة فاعلة

 ٌعمل فٌها .
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 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 التقوٌم استراتٌجٌة
Assessment 
Strategies 

a1 
ٌعرف بالمبادئ األساسٌة للسلون االنسانً 

 فً االدارة  وانواعه المختلفة.  .

  المحاضرات   -
 العروض اإلٌضاحٌة )الباوربوٌنت( -
 .الحوار والمنالشة -
 .التعلم الذاتً -
 .الواجبات المنزلٌة -

 االختبارات الفصلٌة . -
 االختبارات المفاجئة   . -
تمٌٌم التمارٌر والبحوث  -

 والتكالٌف والواجبات.
 االختبار النهائً -

a2 

ٌوضح مراحل وخطوات عملٌة  االدران  و 
نظرٌات التعلم ، الدافعٌة  و  واألنماط 

المختلفة  للشخصٌة وتأثٌرها على سلون 
 العاملٌن  

 

  المحاضرات -
 العروض اإلٌضاحٌة )الباوربوٌنت( -
 .الحوار والمنالشة -
 .التعلم الذاتً -
 .الواجبات المنزلٌة -

 االختبارات الفصلٌة . -
 .   االختبارات المفاجئة -
تمٌٌم التمارٌر والبحوث  -

 والتكالٌف والواجبات.
 االختبار النهائً -

a3 

بعرف عناصر ومتطلبات االتجاهات  وتأثٌر  
المحددات الجماعٌة ) جماعات ، المٌادة ، 
االتصال، و ضغوط العمل(  وتأثٌرها فً 

 سلون االفراد العاملٌن.

  المحاضرات   -
 العروض اإلٌضاحٌة )الباوربوٌنت( -
 .الحوار والمنالشة -
 .التعلم الذاتً -
 .الواجبات المنزلٌة -

 االختبارات الفصلٌة . -
 االختبارات المفاجئة   . -
تمٌٌم التمارٌر والبحوث  -

 والتكالٌف والواجبات.
 االختبار النهائً -

 ثانٌا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقوٌم:    
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة
Intellectual Skills CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment 
Strategies 

b1 
ٌحدد  العوامل الفردٌة  المؤثرة  فً  سلون  

 االفراد  

  المحاضرات والعروض اإلٌضاحٌة
 )الباوربوٌنت( 

 .الحوار والمنالشة 

 . االختبارات الفصلٌة 

   . االختبارات المفاجئة 

    تمٌٌم التمارٌر والبحوث
 والتكالٌف  والواجبات.

 ًاالختبار النهائ 

b2 
والدافعٌة و ٌمارن  بٌن نظرٌات التعلم 

االنماط  المختلفة  للشخصٌة   واثرها فً 
 سلون  العاملٌن.  .

  المحاضرات والعروض اإلٌضاحٌة
 )الباوربوٌنت( 

 .الحوار والمنالشة 

 . االختبارات الفصلٌة 

   . االختبارات المفاجئة 

    تمٌٌم التمارٌر والبحوث
 والتكالٌف  والواجبات.

 ًاالختبار النهائ 

b3 
المحددات الجماعٌة )جماعات ٌفسر اثر 

العمل ، المٌادة .وضغوط العمل .......( على 
 سلون االفراد العاملٌن

  المحاضرات والعروض اإلٌضاحٌة
 )الباوربوٌنت( 

 .الحوار والمنالشة 

 . االختبارات الفصلٌة 

   . االختبارات المفاجئة 

    تمٌٌم التمارٌر والبحوث
 والتكالٌف  والواجبات.

  النهائًاالختبار 

 

 ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقوٌم:
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة
Professional and Practical Skills 

CILOs 

 التدرٌساستراتٌجٌة 
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment 
Strategies 
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c1 
ٌمٌم  التغٌٌر المستمر فً سلون العاملٌن 

الناتج عن عملٌة  االدران و التعلم وتوجٌهها 
 اٌجابٌا لصالح المنظمة   .

  المحاضرات والعروض اإلٌضاحٌة
 )الباوربوٌنت( 

 .الحوار والمنالشة 
 

  الفصلٌة .االختبارات 

   . االختبارات المفاجئة 

    تمٌٌم التمارٌر والبحوث
 والتكالٌف  والواجبات.

 ًالختبار النهائ 

c2 
ٌنفذ برامج وخطط التحفٌز الفعال للموظفٌن 

 وتمٌٌمها.

  المحاضرات والعروض اإلٌضاحٌة
 )الباوربوٌنت( 

 .الحوار والمنالشة 

 . االختبارات الفصلٌة 

   . االختبارات المفاجئة 

    تمٌٌم التمارٌر والبحوث
 والتكالٌف  والواجبات.

 ًاالختبار النهائ 

c3 

ٌحلل اال نماط  الشخصٌة  للمدراء  
والموظفٌن  لمعالجة  صراعات  وضغوط 

العمل  التً تواجه جماعة العمل داخل 
 المنظمة                                   

  المحاضرات والعروض اإلٌضاحٌة
 )الباوربوٌنت( 

 .الحوار والمنالشة 

 . االختبارات الفصلٌة 

   . االختبارات المفاجئة 

    تمٌٌم التمارٌر والبحوث
 والتكالٌف  والواجبات.

 ًاالختبار النهائ 

     رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقوٌم:
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment Strategies 

d1 
ٌشارن بطرٌمة بناءه فً المنالشات الجماعٌة  

 .المتعلمة بإدارة أعمال المنظمة

 كتابة التمارٌر 

  والمنالشةالحوار 

   ًالعرض المرئ 

 .تموٌم المنالشات الجماعٌة 

 .تموٌم استخدام الطلبة للحاسوب 

  تموٌم أداء الطالب فً توصٌل
المعلومات لزمالئه أثناء تمدٌم 

 العرض والتمرٌر.

  المالحظة الشخصٌة 

 المنالشة المستمرة 

d2 
ٌمتلن مهارات االتصال الفعال ،وإدارة الولت 

 بفاعلٌة

  التمارٌركتابة 

 . الحوار والمنالشة 

   ًالعرض المرئ 

 .تموٌم المنالشات الجماعٌة 

 .تموٌم استخدام الطلبة للحاسوب 

  تموٌم أداء الطالب فً توصٌل
المعلومات لزمالئه أثناء تمدٌم 

 العرض والتمرٌر.

  المالحظة الشخصٌة 

 المنالشة المستمرة 

d3 
ٌكتب  التمارٌر اإلدارٌة وتوصٌلها إلى 

 المستوٌات اإلدارٌة المختلفة

 كتابة التمارٌر 

 . الحوار والمنالشة 

   ًالعرض المرئ 

 .تموٌم المنالشات الجماعٌة 

 .تموٌم استخدام الطلبة للحاسوب 

  تموٌم أداء الطالب فً توصٌل
المعلومات لزمالئه أثناء تمدٌم 

 العرض والتمرٌر.

  المالحظة الشخصٌة 

 المنالشة المستمرة 

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

رموز مخرجات التعلم الساعات عدد  الموضوعات التفصٌلٌةالموضوعات الرئٌسة/  الرقم



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة التطوير األكبديميمركز   عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

Order الوحدات 
Topic List / 

Units 

Sub Topics List األسابٌع 
Number 

of 
Weeks 

 الفعلٌة
Contact 
Hours 

 للمقرر
(CILOs) 

1 
ممدمة فً السلون 

 التنظٌمً

   مفهوم واهمٌة  السلون االنسانً و
 التنظٌمً

  تطور التارٌخً لدراسة السلون
 التنظٌمً

 . ًانواع السلون التنظٌم 

 .ًاهداف دراسة السلون التنظٌم 
 مداخل دراسة السلون   التنظٌمً

1 3 
a.1 , 

d.1,d2.,d.3,d4. 

2 
 

 . االد ا رن

  واهمٌتهمفهوم  االدران 

 .عناصر عملٌة االدران 

 العوامل المؤثرة فً االدران 
 تطبٌمات ادارٌة لإلدران.

2 6 

 
a.1, a.2, , b.1, 

c2, 
d.1,d2.,d.3,d4. 

 

3 
 

 التعلم

  مفهوم وطبٌعة التعلم واهمٌته
 للسلون.

 نظرٌات التعلم 

 تعزٌز السلون 

 منحنٌات التعلم 
 تطبٌك مبادئ التعلم فً االدارة

2 6 

 
a.1, a.3, b.2, c2, 
d.1,d2.,d.3,d4. 

 
 

 الدافعٌة و الحوافز 4

 معنً الدافعٌة واهمٌتها 

 نظرٌات الدافعٌة 

 .مفهوم الحوافز وانواعها 

 استراتٌجٌات التحفٌز 
 التطبٌك االداري لنظرٌات الدافعٌة

2 6 
a.1, a.3, b.2, c3, 
d.1,d2.,d.3,d4. 

 

 الشخصٌة 5

 مفهوم واهمٌة الشخصٌة 

  الشخصٌةمحددات  وجوانب 

  العوامل المؤثرة فً تكوٌن
 الشخصٌة

 نظرٌات وانماط الشخصٌة 

 عاللة الشخصٌة بالسلون 
 لٌاس الشخصٌة

2 6 

a.1,  a.4, b.3, c4, 
  d.1,d2.,d.3,d4. 

 
 

6 
: 

 االتجاهات

 تعرٌف االتجاهات  وانواعها 

   العوامل المؤثرة فً تكوٌن
 االتجاهات.

 .عناصر وجوانب االتجاهات 

  االتجاهات.تغٌٌر 
 لٌاس االتجاهات.

2 6 

 
a.1,  a.5, b.4, c5, 
 d.1,d2.,d.3,d4. 

 

7 
 

 دٌنامٌكٌة الجماعات

 ماهٌة جماعات العمل وتكوٌنها 

 .انواع الجماعة ومعاٌرها 

 عوامل تماسن الجماعة 

 صراع الجماعة وحل النزاع 
 اتخاذ المرارات الجماعٌة.

1 3 

a.1,  a.6, b.5 , 
c5, 

d.1,d2.,d.3,d4. 
 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة التطوير األكبديميمركز   عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

8 
 المٌادة  االدارٌة

 و   االتصال االداري

 ماهٌة المٌادة و أهمٌتها 

 .سمات شخصٌة المائد 

  المولف المٌادي وتأثٌره فً سلون
 المرؤوسٌن

 مفهوم  وأهمٌة وأنواع االتصاالت 

 .معولات االتصال 

1 3 

a.1,  a.6, b.6, , 
c5, 

d.1,d2.,d.3,d4. 
 

9 
 ضغوط العمل

 ) التعب والملل (

 ضغوط العمل 

  مسببات ضغوط العمل وتأثٌره على
 االداء

 عالج ضغوط العمل 

  الطرق التنظٌمٌة لعالج ومنع
 ضغوط العمل

1 3 
a.1,  a6, b.5,, c5, 
d.1,d2.,d.3,d4. 

 

عدد األسابٌع والساعات الفعلٌةاجمالً   
Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
14 42 === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

           المحاضرات 
        حل المشكالت 
   ًالتعلم التعاون 
     العروض التوضٌحٌة 
     ًالعصف الذهن 
  تمثٌل االدوار 
                     الحوار والمنالشة 

 

vi.  االنشطة والتكلٌفاتTasks and Assignments: 

 م
No 

 االنشطة / التكلٌف
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

 أسبوع التنفٌذ
Week Due 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

1 
 5 التكالٌف والواجبات المنزلٌة    

W3,6,8   a2,. b2. b3, 
c1,c3,,  

2 
 10 د راسة وتحلٌل الحاالت العملٌة 

W 6, 10 و  ,     a3, ,  b2,  c 2, , 
d1, d3 

3 
 5 القاعةالحوار التفاعلً والمشاركة فً 

W4,9 a3, , b3, , c2, d1, 
d3,  

 === == Total Score 20إجمالً الدرجة  

 

vii. التعلم تقٌٌم Learning Assessment: 

 الرقم
No. 

 أنشطة التقٌٌم
Assessment Tasks 

 أسوع التقٌٌم
Week due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة إلى 
الدرجة النهائٌة 

Proportion of 
Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة التطوير األكبديميمركز   عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 %20 20 10,,3,4,6,8 األنشطة والتكالٌف 1
a1,a2, 

a3,b1,b2,c1,c2 

 %20 20 8 اختبار تحرٌري نصفً 2
a1, a2, 

a3,b1,b2,c2,d3 

 جمٌع المخرجات %60 60 16 االمتحان النهائً 3

 Totalً100 100 اإلجمال% === 

 

كتابة المراجع للممرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد :  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 النشر(.

 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(Required Textbook(s) المراجع الرئٌسة

 م .4112، مركز االمٌن للنشر والتوزٌع ،صنعاء .1منصور دمحم العرٌمً ، السلون التنظٌمً. ط -1
 م4114، مركز االمٌن للنشر والتوزٌع ،صنعاء .1عبد هللا السنفً ،اساسٌات العلوم السلوكٌة ط -4

  المساعدة: المراجع
. 

 م.4112،الدار الجامعٌة  للطباعة والنشر والتوزٌع.،   8احمد ماهر، السلون التنظٌمً ،مدخل لبناء المهارات ،ط 

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونٌة ومواقع اإلنترنت...  .1

 

 

viii. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

1 

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة 

  المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلك.% من 55ٌلتزم الطالب بحضور 

  25ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للقسم وٌحرم الطالب من دخول االمتحان فً حال تجاوز الغٌاب %
 وٌتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.

2 

 :Tardyالحضور المتأخر 

 للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ثالث  ٌسمح
 مرات ٌحذر شفوٌا من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.

3 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان 

 ( دقٌقة من بدء االمتحان 22ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) 

 .إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة 

4 

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع 

  الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها.ٌحدد أستاذ المقرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة 

 .إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه 

5 

 :Cheatingالغش 

  الطالب.فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبق علٌه الئحة شؤون 

 .فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش او النقل فً التكلٌفات والمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف 

6 
 :Plagiarismاالنتحال 

 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك 

7 
 :Other policiesسٌاسات أخرى 

  أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌفات ..... الخأي سٌاسات 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة التطوير األكبديميمركز   عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 
 

  



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة التطوير األكبديميمركز   عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 مبادئ  العلوم السلوكٌة   مقررخطة 
 

i.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
   مبادئ  العلوم السلوكٌة

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالً
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
 المستوى االول: الفصل: الثانً

5.  
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 مبادئ إدارة األعمال  -

6.  
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت
Co-requisites (if any) 

 ال توجد

7.  
 درس له المقررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 
course is offered 

 برنامج بكالورٌوس إدارة األعمال

8.  
 تدرٌس المقررلغة 

Language of teaching the 
course 

 اللغة العربٌة

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 االنتظام

11.  
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 د. فضل المحمودي

11.  
 مواصفات المقررتارٌخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 فعلٌتٌن خالل التدرٌس.الساعة المعتمدة للعملً والتمارٌن تساوى ساعتٌن  :مالحظة
 

ii. وصف المقرر Course Description: 

سٌركز هذا الممرر على التعرٌف  بمفهوم  السلون االنسانً والتنظٌمً وأهمٌته وانواعه ، كما ٌتناول. دراسة  النظرٌات والمفاهٌم 
االساسٌة التً تفسر السلون على المستوى الفردي ) االدران ، التعلم ، الدافعٌة، االتجاهات ، والشخصٌة ( وكذلن دراستها على 

الجماعة ، والمٌادة ،والتصال ،.. ودراسة  العوامل والمفاهٌم االساسٌة التً تفسر السلون التنظٌمً على المستوى الجماعً ،) 
 المستوى المنظمة  مثل ضغوط العمل ، والتعب والملل  

  

iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 الطالب قادرا على أن:بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون 
-  a 1  .  .ٌعرف بالمبادئ األساسٌة للسلون االنسانً فً االدارة  وانواعه المختلفة 

2-a-    ٌوضح مراحل وخطوات عملٌة  االدران  و نظرٌات التعلم ، الدافعٌة  و  واألنماط المختلفة  للشخصٌة وتأثٌرها على
 سلون العاملٌن  

a3-     )بعرف عناصر ومتطلبات االتجاهات  وتأثٌر  المحددات الجماعٌة ) جماعات ، المٌادة ، االتصال، و ضغوط العمل
 وتأثٌرها فً سلون االفراد العاملٌن.



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة التطوير األكبديميمركز   عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

- b1   ٌحدد  العوامل الفردٌة  المؤثرة  فً  سلون االفراد 
 b2 - ة  للشخصٌة   واثرها فً سلون  العاملٌن.  .ٌمارن  بٌن نظرٌات التعلم والدافعٌة و االنماط  المختلف 

b3 -  .ٌفسر اثر المحددات الجماعٌة )جماعات العمل ، المٌادة .وضغوط العمل .......( على سلون االفراد العاملٌن . 
c1- ة ٌمٌم  التغٌٌر المستمر فً سلون العاملٌن الناتج عن عملٌة  االدران و التعلم وتوجٌهها اٌجابٌا لصالح المنظم 

 c2- .ٌنفذ برامج وخطط التحفٌز الفعال للموظفٌن وتمٌٌمها 
c3              ٌحلل اال نماط  الشخصٌة  للمدراء والموظفٌن  لمعالجة  صراعات  وضغوط العمل  التً تواجه جماعة العمل داخل المنظمة  .                      
d1-  الكتابً والشفهً المدعم بالبٌانات والمعلومات الدلٌمه، و ٌعمل ضمن ٌتصل بفاعلىة مع رؤسائه وزمالئه مستخدما العرض

 فرٌك عمل لمواجهه مشكالت العمل وتنفٌذ المهام، والتزم باخاللٌات المهنه والعمل.
d2- من كل جدٌد فً مجال التخصص. ةٌطور معارفه ولدراته العملٌه من خالل التعلم الذاتً المستمر واالستفاد 

 

iv.  المقرر محتوىموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

 الموضوعات الرئٌسة/ الوحدات
Topic List / Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

 االسبوع
 Week   

 الساعات الفعلٌة
Contact 
Hours 

 ممدمة فً السلون التنظٌمً 1

   مفهوم واهمٌة  السلون االنسانً و
 التنظٌمً 

  تطور التارٌخً لدراسة السلون
 التنظٌمً

 . ًانواع السلون التنظٌم 

 .ًاهداف دراسة السلون التنظٌم 
 مداخل دراسة السلون   التنظٌمً

w1 3 

2 
 

 . االد ا رن

  مفهوم  االدران واهمٌته  

 عملٌة االدران. عناصر 

 العوامل المؤثرة فً االدران 
 تطبٌمات ادارٌة لإلدران.

w 2 
w3 

6 

3 
 

 التعلم

 .مفهوم وطبٌعة التعلم واهمٌته للسلون 

   نظرٌات التعلم 

 تعزٌز السلون 

  منحنٌات التعلم 
 تطبٌك مبادئ التعلم فً االدارة

w4 
w5 

6 

4 

  
 

 الدافعٌة و الحوافز    

   معنً الدافعٌة واهمٌتها 

  نظرٌات الدافعٌة 

 .مفهوم الحوافز وانواعها 

  استراتٌجٌات التحفٌز 
 التطبٌك االداري لنظرٌات الدافعٌة 

w6 
w7 

6 

 w8 3 امتحان نصفً 5

6 

  : 
 

 الشخصٌة         

  مفهوم واهمٌة الشخصٌة 

 محددات  وجوانب الشخصٌة 

  العوامل المؤثرة فً تكوٌن الشخصٌة 

  نظرٌات وانماط الشخصٌة 

 عاللة الشخصٌة بالسلون 

w9 
w10 

6 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة التطوير األكبديميمركز   عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 لٌاس الشخصٌة 

7 
: 

 االتجاهات

   تعرٌف االتجاهات  وانواعها 

 .العوامل المؤثرة فً تكوٌن  االتجاهات 

 .عناصر وجوانب االتجاهات 

  .تغٌٌر االتجاهات 

 .لٌاس االتجاهات 

w11 
w12 

 
6 

8 
 

 دٌنامٌكٌة الجماعات

  العمل وتكوٌنهاماهٌة جماعات 

   .انواع الجماعة ومعاٌرها 

  عوامل تماسن الجماعة 

 صراع الجماعة وحل النزاع 

 .اتخاذ المرارات الجماعٌة 

w13 3 

9 
 المٌادة  االدارٌة

 و   االتصال االداري

  ماهٌة المٌادة و أهمٌتها 

 .سمات شخصٌة المائد 

  المولف المٌادي وتأثٌر ه فً سلون
 المرؤوسٌن 

   وأهمٌة وأنواع االتصاالتمفهوم 

 .معولات االتصال 

w14 3 

10 
 ضغوط العمل

 ) التعب والملل (

  ضغوط العمل 

  مسببات ضغوط العمل وتأثٌره على
 االداء

  عالج ضغوط العمل 

  الطرق التنظٌمٌة لعالج ومنع ضغوط
 العمل 

w15 3 

 w16 3 امتحان نهائً 11

عدد األسابٌع والساعات الفعلٌةاجمالً   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

16 48 

 

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

           المحاضرات 
        حل المشكالت 
   ًالتعلم التعاون 
     العروض التوضٌحٌة 
               ًالعصف الذهن 
  تمثٌل االدوار 
                     الحوار والمنالشة 

 

v.  االنشطة والتكلٌفاتTasks and Assignments: 

 م
No 

 االنشطة / التكلٌف
Assignments/ Tasks 

 الدرجة المستحقة
Mark 

 أسبوع التنفٌذ
Week Due 

 W3,6,8 5 التكالٌف والواجبات المنزلٌة 1

W 6, 10 10 د راسة وتحلٌل الحاالت العملٌة 2 و  , 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة التطوير األكبديميمركز   عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 W4,9 5 القاعةالحوار التفاعلً والمشاركة فً  3

 == Total Score 20إجمالً الدرجة  

 

 كتابة المراجع للممرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.:  Learning Resourcesمصادر التعلم 

 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(Required Textbook(s) المراجع الرئٌسة

 م .4112، مركز االمٌن للنشر والتوزٌع ،صنعاء .1السلون التنظٌمً. طمنصور دمحم العرٌمً ،  -1
 م4114، مركز االمٌن للنشر والتوزٌع ،صنعاء .1عبد هللا السنفً ،اساسٌات العلوم السلوكٌة ط -4

  المساعدة: المراجع

 م.4112،الدار الجامعٌة  للطباعة والنشر والتوزٌع.،   8احمد ماهر، السلون التنظٌمً ،مدخل لبناء المهارات ،ط 

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونٌة ومواقع اإلنترنت...  .2

 

vi. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر Course Policies 

 باآلتً:بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق 

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  1

  من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلك.55ٌلتزم الطالب بحضور % 

  ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضور وغٌااب الطاالب للقسام وٌحارم الطالاب مان دخاول االمتحاان فاً حاال تجااوز الغٌااب
 مجلس القسم.% وٌتم اقرار الحرمان من 25

 :Tardyالحضور المتأخر  2

 للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ثالث  ٌسمح
 مرات ٌحذر شفوٌا من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.

 : Attendance/PunctualityExamضوابط االمتحان  3

 ( دقٌقة من بدء االمتحان 22ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) 

 .إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة 

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع  4

  نوع التعٌٌنات فً بداٌة الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها.ٌحدد أستاذ المقرر 

 .إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه 

 :Cheatingالغش  5

 ًتطبق علٌه الئحة شؤون الطالب. فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائ 

 .فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش او النقل فً التكلٌفات والمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف 

 :Plagiarismاالنتحال  6

 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك 

 : policiesOtherسٌاسات أخرى  7

 أي سٌاسات أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌفات ..... الخ 

 
 


