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 مبادئ  العلوم السلوكٌة   مواصفات مقرر
 

ii.  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) 
 إدارة األعمالمبادئ   -

6.  
 (وجدتالمتطلبات المصاحبة )إن 

Co-requisites (if any) 
 ال توجد

7.  
 درس له المقررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 
course is offered 

 إدارة األعمالبرنامج بكالورٌوس 

8.  
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the 
course 

 اللغة العربٌة

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 االنتظام

11.  
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 
 د. فضل المحمودي

11.  
 مواصفات المقررتارٌخ اعتماد 

Date of Approval 
 

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

iii. وصف المقرر Course Description: 

ه ، كما ٌتناول. دراسة  النظرٌات أنواعو أهمٌتهالتعرٌف  بمفهوم  السلون االنسانً والتنظٌمً و إلىهذا الممرر  ٌهدف
ٌة التً تفسر السلون على المستوى الفردي ) االدران ، التعلم ، الدافعٌة، االتجاهات ، والشخصٌة ( وكذلن ساسوالمفاهٌم األ

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

  

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

 بعد االنتهاء من دراسة الممرر سوف ٌكون الطالب لادرا على أن:
-  a 1  ه المختلفة.  .أنواعو دارة ٌة للسلون االنسانً فً اإلساسٌعرف بالمبادئ األ 

2-a-   المختلفة  للشخصٌة وتأثٌرها  نماطٌوضح مراحل وخطوات عملٌة  االدران  و نظرٌات التعلم ، الدافعٌة  و  واأل



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد
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 على سلون العاملٌن  
    a3-    بعرف عناصر ومتطلبات االتجاهات  وتأثٌر  المحددات الجماعٌة ) جماعات ، المٌادة ، االتصال، و ضغوط

 العاملٌن. األفرادالعمل(  وتأثٌرها فً سلون 
- b1  األفرادٌحدد  العوامل الفردٌة  المؤثرة  فً  سلون   

b2 - المختلفة  للشخصٌة   واثرها فً سلون  العاملٌن.  .  نماطٌمارن  بٌن نظرٌات التعلم والدافعٌة و األ 
b3 -  العاملٌن.  األفراد. ٌفسر اثر المحددات الجماعٌة )جماعات العمل ، المٌادة .وضغوط العمل .......( على سلون 
c1- لح المنظمة ٌمٌم  التغٌٌر المستمر فً سلون العاملٌن الناتج عن عملٌة  االدران و التعلم وتوجٌهها اٌجابٌا لصا 

 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- ما العرض الكتابً والشفهً المدعم بالبٌانات والمعلومات الدلٌمه، و ٌعمل ٌتصل بفاعلىة مع رؤسائه وزمالئه مستخد

 المهنه والعمل. ٌاتأخاللضمن فرٌك عمل لمواجهه مشكالت العمل وتنفٌذ المهام، والتزم ب
d2- من خالل التعلم الذاتً المستمر واالستفاده من كل جدٌد فً مجال التخصص. عملٌةٌطور معارفه ولدراته ال 

 

v. :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) 

 البرنامجمخرجات التعلم المقصودة من 
(Program Intended Learning Outcomes  (  

a1 
ٌة للسلون االنسانً فً ساسٌعرف بالمبادئ األ  
 ه المختلفة.  .أنواعو دارة اإل

A1    ٌظهر المعرفة بالمبادئ والمفاهٌم  والنظرٌات العلمٌة
 وأدوات . أسالٌبوما ٌتصل بها من دارة المستخدمة فً اإل

a2 

وخطوات عملٌة  االدران  و ٌوضح مراحل    -
المختلفة   نماطنظرٌات التعلم ، الدافعٌة  و  واأل

 للشخصٌة وتأثٌرها على سلون العاملٌن  
 

A2  ٌوضح خصائص المنظمات وبٌئتها الداخلٌة
تها وعاللة  المنظمة إدار أسالٌبوالخارجٌة ،وسٌاسات و

 . خري اَبالمنظمات 

a3 
بعرف عناصر ومتطلبات االتجاهات  وتأثٌر       

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

A2  ٌوضح خصائص المنظمات وبٌئتها الداخلٌة
تها وعاللة  المنظمة إدار أسالٌبوالخارجٌة ،وسٌاسات و

 .  .  خري اَبالمنظمات 

b1 
ٌة وٌدرن دارواألدوات اإل سالٌبٌمٌم مختلف األ  B1   األفرادٌحدد  العوامل الفردٌة  المؤثرة  فً  سلون  

 التً ٌموم بإنجازها . نشطةاأل إطاراستخدامها فً 

b2 

  نماطٌمارن  بٌن نظرٌات التعلم والدافعٌة و األ
 المختلفة  للشخصٌة   واثرها فً سلون  العاملٌن.  .

- B2  ٌحلل العوامل البٌئٌة والمتغٌرات المحلٌة واإلللٌمٌة
مستخدما  األعمالوالعالمٌة المؤثرة على أداء منظمات 

ٌة والمحاسبٌة وااللتصادٌة دارالمعارف والمفاهٌم اإل
 ة المختلفة.حصائٌواإل

b3 
ٌفسر اثر المحددات الجماعٌة )جماعات العمل ، 

 األفرادون المٌادة .وضغوط العمل .......( على سل
 العاملٌن

B4-   ًٌة المختلفة ٌما دارٌة لألعمال اإلإدارٌبتكر خططا
 المنظمة . أهدافٌحمك 

c1 
ٌمٌم  التغٌٌر المستمر فً سلون العاملٌن الناتج عن 

عملٌة  االدران و التعلم وتوجٌهها اٌجابٌا لصالح 
 المنظمة   .

C1  ٌة وٌستخدمها فً المهارات المهنٍة األساسٌوظف
ٌة تساعد المؤسسة على تحمٌك إدارتصمٌم نظم وأدوات 

 فً مجال أعمالها. استراتٌجٌة مٌزة 

c2 
المحلٌة واإلللٌمٌة  وٌدٌر  األعمالٌعمل فً بٌئة  C2 ٌنفذ برامج وخطط التحفٌز الفعال للموظفٌن وتمٌٌمها.

التً تسند له  بكفاءة وفاعلٌة باستخدام تمنٌات  األعمال
 المالئمة  إدارة األعمال
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 باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتقوٌممواءمة مخرجات التعلم 
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

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

 المعرفة والفهممخرجات المقرر/ 
Knowledge and Understanding 

CILOs 

 التدرٌس استراتٌجٌة 
Teaching Strategies 

 التقوٌم استراتٌجٌة 
Assessment 
Strategies 

a1 
ٌة للسلون ساسٌعرف بالمبادئ األ

ه المختلفة.  أنواعو دارة االنسانً فً اإل
. 

  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  

المختلفة  للشخصٌة وتأثٌرها  نماطواأل
 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(  

 العاملٌن. األفرادوتأثٌرها فً سلون 

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

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

 والتكالٌف والواجبات.
 االختبار النهائً -

 

 

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

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة
Intellectual Skills CILOs 

 التدرٌس استراتٌجٌة 
Teaching Strategies 

 التقوٌم استراتٌجٌة 
Assessment 
Strategies 

b1 
ٌحدد  العوامل الفردٌة  المؤثرة  فً   

   األفرادسلون 

  المحاضرات والعروض اإلٌضاحٌة
 )الباوربوٌنت( 

 .الحوار والمنالشة 

 . االختبارات الفصلٌة 

   . االختبارات المفاجئة 

    تمٌٌم التمارٌر والبحوث
 والتكالٌف  والواجبات.

 ًاالختبار النهائ 

b2  ٌمارن  بٌن نظرٌات التعلم والدافعٌة و  المحاضرات والعروض اإلٌضاحٌة . االختبارات الفصلٌة 

d1 
فً المنالشات الجماعٌة المتعلمة بناءة ٌشارن بطرٌمة 

 .المشروعات فً  المنظمات بإدارة
D2-   فً المنالشات الجماعٌة بناءة ٌشارن بطرٌمة

 المنظمة  . أنشطةالمتعلمة ب

d2 
الولكككككت إدارة الفعكككككال ،وٌمتلكككككن مهكككككارات االتصكككككال 

 ..بفاعلٌة
D3-  الولت إدارة ٌمتلن مهارات االتصال الفعال ،و

 بفاعلٌة .

d3 
المسكككتوٌات  إلكككىٌكككة  وٌرفعهكككا  دارٌكتكككب التمكككارٌر اإل

 ٌة المختلفةداراإل
C4-   فاعلة  استراتٌجٌة ٌكتب تمارٌر وٌعد خطط

 للمؤسسة التً ٌعمل فٌها .
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المختلفة  للشخصٌة   واثرها   نماطاأل
 فً سلون  العاملٌن.  .

 )الباوربوٌنت( 

 .الحوار والمنالشة 
   . االختبارات المفاجئة 

    تمٌٌم التمارٌر والبحوث
 والتكالٌف  والواجبات.

 ًاالختبار النهائ 

b3 
ٌفسر اثر المحددات الجماعٌة )جماعات 
العمل ، المٌادة .وضغوط العمل .......( 

 العاملٌن األفرادعلى سلون 

  المحاضرات والعروض اإلٌضاحٌة
 )الباوربوٌنت( 

 .الحوار والمنالشة 

 . االختبارات الفصلٌة 

   . االختبارات المفاجئة 

    تمٌٌم التمارٌر والبحوث
 والتكالٌف  والواجبات.

 ًاالختبار النهائ 

 

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

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة
Professional and Practical 

Skills CILOs 

 التدرٌس استراتٌجٌة 
Teaching Strategies 

 التقوٌم استراتٌجٌة 
Assessment 
Strategies 

c1 

المستمر فً سلون ٌمٌم  التغٌٌر 
العاملٌن الناتج عن عملٌة  االدران و 

التعلم وتوجٌهها اٌجابٌا لصالح المنظمة   
. 

  المحاضرات والعروض اإلٌضاحٌة
 )الباوربوٌنت( 

 .الحوار والمنالشة 
 

 . االختبارات الفصلٌة 

   . االختبارات المفاجئة 

    تمٌٌم التمارٌر والبحوث
 والتكالٌف  والواجبات.

  النهائًالختبار 

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 

   ٌٌم التمارٌر والبحوث تم
 والتكالٌف  والواجبات.

 ًاالختبار النهائ 

 

 

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

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 التدرٌس استراتٌجٌة 
Teaching 
Strategies 

 التقوٌم استراتٌجٌة 
Assessment Strategies 

d1 
فً المنالشات بناءة ٌشارن بطرٌمة  

 .أعمال المنظمةإدارة الجماعٌة المتعلمة ب

 كتابة التمارٌر 

 الحوار والمنالشة 

   ًالعرض المرئ 

 .تموٌم المنالشات الجماعٌة 

  الطلبة للحاسوب.تموٌم استخدام 

  تموٌم أداء الطالب فً توصٌل
تمدٌم  أثناءالمعلومات لزمالئه 
 العرض والتمرٌر.
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 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

  المالحظة الشخصٌة 

 المنالشة المستمرة 

d2 
إدارة ٌمتلن مهارات االتصال الفعال ،و

 الولت بفاعلٌة

 كتابة التمارٌر 

 . الحوار والمنالشة 

   ًالعرض المرئ 

 .تموٌم المنالشات الجماعٌة 

 .تموٌم استخدام الطلبة للحاسوب 

  تموٌم أداء الطالب فً توصٌل
تمدٌم  أثناءالمعلومات لزمالئه 
 العرض والتمرٌر.

  المالحظة الشخصٌة 

 المنالشة المستمرة 

d3 
 إلىٌة وتوصٌلها دارٌكتب  التمارٌر اإل

 ٌة المختلفةداراإلالمستوٌات 

 كتابة التمارٌر 

 . الحوار والمنالشة 

   ًالعرض المرئ 

 .تموٌم المنالشات الجماعٌة 

 .تموٌم استخدام الطلبة للحاسوب 

  تموٌم أداء الطالب فً توصٌل
تمدٌم  أثناءالمعلومات لزمالئه 
 العرض والتمرٌر.

  المالحظة الشخصٌة 

 المنالشة المستمرة 

 

vi.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

 Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات 
 الرئٌسة/ الوحدات
Topic List / 

Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

عدد 
 األسابٌع

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

رموز مخرجات 
 التعلم للمقرر
(CILOs) 

1 
ممدمة فً السلون 

 التنظٌمً

  مفهوم واهمٌة  السلون
 االنسانً و  التنظٌمً

  تطور التارٌخً لدراسة
 السلون التنظٌمً

 السلون التنظٌمً . أنواع 

 دراسة السلون  أهداف
 التنظٌمً.

مداخل دراسة السلون   
 التنظٌمً

1 3 
a.1 , 

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

2 
 

 . االد ا رن

 أهمٌتهمفهوم  االدران و 

 .عناصر عملٌة االدران 

  ًالعوامل المؤثرة ف
 االدران

 لإلدران.ٌة إدارتطبٌمات 

2 6 

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

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

3 
 

 التعلم

  مفهوم وطبٌعة التعلم
 للسلون. أهمٌتهو

 نظرٌات التعلم 

2 6 
a.1, a.3, b.2, 

c2, 
d.1,d2.,d.3,d4. 
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 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 تعزٌز السلون 

 منحنٌات التعلم 
 ةدارتطبٌك مبادئ التعلم فً اإل

4 
 
 

 الدافعٌة و الحوافز

 اأهمٌتهمعنً الدافعٌة و 

 نظرٌات الدافعٌة 

 ها.أنواعمفهوم الحوافز و 

 استراتٌجٌات التحفٌز 
ي لنظرٌات دارالتطبٌك اإل
 الدافعٌة

2 6 
a.1, a.3, b.2, 

c3, 
d.1,d2.,d.3,d4. 

5 
: 

 
 الشخصٌة

 مفهوم واهمٌة الشخصٌة 

  محددات  وجوانب
 الشخصٌة

  العوامل المؤثرة فً تكوٌن
 الشخصٌة

 الشخصٌة أنماطنظرٌات و 

  الشخصٌة بالسلونعاللة 
 لٌاس الشخصٌة

2 6 
a.1,  a.4, b.3, 

c4,   
d.1,d2.,d.3,d4. 

6 
: 

 االتجاهات

   تعرٌف االتجاهات
 هاأنواعو

   العوامل المؤثرة فً تكوٌن
 االتجاهات.

  عناصر وجوانب
 االتجاهات.

 .تغٌٌر االتجاهات 
 لٌاس االتجاهات.

2 6 

 
a.1,  a.5, b.4, 

c5,  
d.1,d2.,d.3,d4. 

7 
 

دٌنامٌكٌة 
 الجماعات

  ماهٌة جماعات العمل
 وتكوٌنها

 الجماعة ومعاٌرها. أنواع 

 عوامل تماسن الجماعة 

  صراع الجماعة وحل
 النزاع

 المرارات الجماعٌة.  اتخاذ

1 3 
a.1,  a.6, b.5 , 

c5, 
d.1,d2.,d.3,d4. 

8 
 ٌةدارالمٌادة  اإل

و   االتصال 
 يداراإل

  اأهمٌتهماهٌة المٌادة و 

  شخصٌة المائد.سمات 

  ًالمولف المٌادي وتأثٌره ف
 سٌنئوسلون المر

 أنواعمفهوم  وأهمٌة و 
 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

1 3 
a.1,  a6, b.5,, 

c5, 
d.1,d2.,d.3,d4. 
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 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 عالج ضغوط العمل 

  لعالج الطرق التنظٌمٌة
 ومنع ضغوط العمل

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 
  دوارتمثٌل األ 
                     الحوار والمنالشة 

 

vii. والتكلٌفات  نشطةاألTasks and Assignments: 

 م
No 

 / التكلٌف نشطةاأل
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 الحوار التفاعلً والمشاركة فً القاعة

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

 === == Total Score 20إجمالً الدرجة  
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 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

viii. التعلم تقٌٌم Learning Assessment: 

 الرقم
No. 

 التقٌٌم أنشطة
Assessment Tasks 

 وع التقٌٌمبأس
Week due 

 الدرجة
Mark 

 إلىنسبة الدرجة 
الدرجة النهائٌة 

Proportion of 
Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

 %20 20 10,,3,4,6,8 والتكالٌف نشطةاأل 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% === 

 

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

 

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

 م .4112للنشر والتوزٌع ،صنعاء . األمٌن، مركز 1منصور دمحم العرٌمً ، السلون التنظٌمً. ط -1
 م4114للنشر والتوزٌع ،صنعاء . األمٌن، مركز 1ٌات العلوم السلوكٌة طأساسعبد هللا السنفً ، -4

  المساعدة: المراجع
. 

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

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنترنتومواقع  لكترونٌةالمصادر اإل

 

 

ix.  والسٌاسات المتبعة فً المقررالضوابط Course Policies 

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

1 

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة 

 % من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلن.57ٌلتزم الطالب بحضور  -
الممرر تمرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للمسم وٌحرم الطالب من دخول االمتحان فً حال تجاوز  أستاذٌمدم  -

 الحرمان من مجلس المسم. إلرار% وٌتم 47الغٌاب 

2 

 :Tardyتأخر الحضور الم

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

3 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان 

 ( دلٌمة من بدء االمتحان 41ممدار )تأخر ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا  -
 تطبك اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة.إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً  -

4 
 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع 

 الممرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها. أستاذٌحدد  -
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 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

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

5 

 :Cheatingالغش 

 ن الطالب.ئوفً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبك علٌه الئحة ش -
 ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف.فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش او النمل فً التكلٌفات والمشارٌع  -

6 
 :Plagiarismاالنتحال 

 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبك الالئحة الخاصة بذلن -

7 
 :Other policies آخري سٌاسات 

 مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌفات ..... الخ آخري أي سٌاسات  -
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 برنامج إدراة االعمال

 مواصفات مقرر مبادئ  العلوم السلوكٌة 
 

 :  General information about the courseمعلومات عامة عن الممرر 

1 
 اسم المقرر

Course Title 
   مبادئ  العلوم السلوكٌة

4 
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

2 
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالً

Total محاضرات 
Lecture 

 عملً
Practical 

 سمنار/تمارٌن
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

2 
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
 المستوى االول: الفصل: الثانً

7 
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 إدارة األعمالمبادئ   -

6 
 المتطلبات المصاحبة )إن وجدت(

Co-requisites (if any) 
 ال توجد

5 
 البرنامج الذي ٌدرس له المقرر

Program (s) in which the course is 
offered 

 إدارة األعمالبرنامج بكالورٌوس 

8 
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the course 
 اللغة العربٌة

 انتظام أسلوب الدراسة:  9

11 
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلً

11 
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 د. فضل المحمودي

14 
 تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر

Date of Approval 
 

 

 :Course Descriptionوصف المقرر 

تزوٌد الطالب بالمهارات والمعارف فً لعلوم السلوكٌة وٌتناول هذا الممرر التعرٌف  بمفهوم  السلون  إلىٌهدف هذا الممرر 
ٌة التً تفسر السلون على المستوى الفردي ) االدران ، ساسه ، والنظرٌات والمفاهٌم األأنواعو أهمٌتهاالنسانً والتنظٌمً و

دراستها على المستوى الجماعً ،) الجماعة ، والمٌادة ،والتصال ،.. التعلم ، الدافعٌة، االتجاهات ، والشخصٌة ( وكذلن 
 ٌة التً تفسر السلون التنظٌمً على المستوى المنظمة  مثل ضغوط العمل ، والتعب والملل  ساسودراسة  العوامل والمفاهٌم األ

  

 :Course Intended Learning Outcomes (CILOs)مخرجات تعلم المقرر 

 من دراسة الممرر سوف ٌكون الطالب لادرا على أن: بعد االنتهاء
-  a 1  ه المختلفة.  .أنواعو دارة ٌة للسلون االنسانً فً اإلساسٌعرف بالمبادئ األ 

2-a-   المختلفة  للشخصٌة وتأثٌرها على  نماطٌوضح مراحل وخطوات عملٌة  االدران  و نظرٌات التعلم ، الدافعٌة  و  واأل

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

 العاملٌن. األفرادوتأثٌرها فً سلون 
- b1  األفرادٌحدد  العوامل الفردٌة  المؤثرة  فً  سلون   
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 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

  .b2 - المختلفة  للشخصٌة   واثرها فً سلون  العاملٌن.  .  نماطٌمارن  بٌن نظرٌات التعلم والدافعٌة و األ 

b3 -  العاملٌن.  األفراد. ٌفسر اثر المحددات الجماعٌة )جماعات العمل ، المٌادة .وضغوط العمل .......( على سلون 

c1- ح المنظمة ٌمٌم  التغٌٌر المستمر فً سلون العاملٌن الناتج عن عملٌة  االدران و التعلم وتوجٌهها اٌجابٌا لصال 

   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- دما العرض الكتابً والشفهً المدعم بالبٌانات والمعلومات الدلٌمه، و ٌعمل ٌتصل بفاعلىة مع رؤسائه وزمالئه مستخ

 المهنه والعمل. ٌاتأخاللضمن فرٌك عمل لمواجهه مشكالت العمل وتنفٌذ المهام، والتزم ب
d2- من خالل التعلم الذاتً المستمر واالستفاده من كل جدٌد فً مجال التخصص. عملٌةٌطور معارفه ولدراته ال 

 

 
  

 ءمت مخرجاث تعلم المقرر مع مخرجاث التعلم للبرنامج:موا

Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning 

Outcomes ( 

 مخرجاث التعلم المقصودة من المقرر

(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجاث التعلم المقصودة من البرنامج

(Program Intended Learning Outcomes ( 

a1 - 
ه أَىاعو داة  ية نهسهىك االَسبَي في اإلاسباسيعرف ببنًببدا األ  

 انًخحهفة.  .

A1    يظهر انًعرفة ببنًببدا وانًفبهيى  وانُظريبت انعهًية

 وأدوات . أاسبنيبويب يحصم بهب يٍ داة  انًسحخذية في اإل

a2 – 

عًهية  االدةاك  و َظريبت انحعهى , يىضح يراحم وخطىات    -

انًخحهفة  نهشخصية وجأثيرهب عهى اسهىك  ًَب انذافعية  و  واأل

 انعبيهيٍ  

 

A2  يىضح خصبئص انًُظًبت وبيئحهب انذاخهية وانخبةجية

جهب وعالقة  انًُظًة ببنًُظًبت إداة أاسبنيب,واسيباسبت و

 . خر  اآل

a3- 

بعرف عُبصر ويحطهببت االججبهبت  وجأثير  انًحذدات انجًبعية      

) جًبعبت , انقيبد  , االجصبل, و ضغى  انعًم(  وجأثيرهب في اسهىك 

 انعبيهيٍ. األفراد

A2  يىضح خصبئص انًُظًبت وبيئحهب انذاخهية وانخبةجية

جهب وعالقة  انًُظًة ببنًُظًبت إداة أاسبنيب,واسيباسبت و

 .  .  خر  اآل

b1–   األفراديحذد  انعىايم انفردية  انًؤثر   في  اسهىك   
B1  ية ويذةك داةواألدوات اإل اسبنيبيقيى يخحهف األ

 انحي يقىو بئَجبزهب . َشطةاأل إ بةااسحخذايهب في 

b2 - 
انًخحهفة  نهشخصية     ًَب يقبةٌ  بيٍ َظريبت انحعهى وانذافعية و األ

 واثرهب في اسهىك  انعبيهيٍ.  .

- B2  يحهم انعىايم انبيئية وانًحغيرات انًحهية واإلقهيًية

يسحخذيب  األعًبلوانعبنًية انًؤثر  عهى أداء يُظًبت 

ية وانًحباسبية واالقحصبدية داةانًعبةف وانًفبهيى اإل

 ة انًخحهفة.حصبئيواإل

b3 
يفسر اثر انًحذدات انجًبعية )جًبعبت انعًم , انقيبد  .وضغى  

 انعبيهيٍ األفرادانعًم .......( عهى اسهىك 

B4-   ًية انًخحهفة يًب داةية نألعًبل اإلإداةيبحكر خططب

 انًُظًة . أهذافيحقق 

c1- 
يقيى  انحغيير انًسحًر في اسهىك انعبيهيٍ انُبجج عٍ عًهية  االدةاك و 

 وجىجيههب ايجببيب نصبنح انًُظًة   .انحعهى 

C1  ية ويسحخذيهب في ات انًهُية األسبسةانًهبيىظف

ية جسبعذ انًؤاسسة عهى جحقيق ييس  إداةجصًيى َظى وأدوات 

 في يجبل أعًبنهب. ااسحراجيجية 

c2 .يُفذ برايج وخطط انححفيس انفعبل نهًىظفيٍ وجقييًهب 

C2  األعًبلًية  ويذير انًحهية واإلقهي األعًبليعًم في بيئة 

 إداة  األعًبلانحي جسُذ نه  بكفبء  وفبعهية بباسحخذاو جقُيبت 

 انًالئًة .

d1- 
 بئداة في انًُبقشبت انجًبعية انًحعهقة بُبء  يشبةك بطريقة 

 .انًشروعبت في  انًُظًبت

D2-   في انًُبقشبت انجًبعية انًحعهقة بُبء  يشبةك بطريقة

 انًُظًة  . أَشطةب

d2- 
انىقث بفبعهية إداة  يًحهل يهبةات االجصبل انفعبل ,و  -D3 ..انىقث بفبعهيةإداة  يًحهل يهبةات االجصبل انفعبل ,و

. 

d3 
فبعهة نهًؤاسسة  ااسحراجيجية يكحب جقبةير ويعذ خطط   -C4 ية انًخحهفةداةاإل بتًسحىيان إنىية  ويرفعهب  داةيكحب انحقبةير اإل

 انحي يعًم فيهب .



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

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

 التعلٌم والتعلم والتقوٌم: استراتٌجٌة أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( ب

First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم

Knowledge and Understanding CILOs 

 التدرٌس استراتٌجٌة 

Teaching Strategies 
 التقوٌم استراتٌجٌة 

Assessment Strategies 

a1 - 
ٌة للسلون ساسٌعرف بالمبادئ األ  

 ه المختلفة.  .أنواعو دارة االنسانً فً اإل

 المحاضرات
 .(اإلٌضاحٌة )الباوربوٌنتالعروض 

 .الحوار والمنالشة

 .التعلم الذاتً

 .الواجبات المنزلٌة

. 

 االختبارات الفصلٌة .
 االختبارات المفاجئة   .
تمٌٌم التمارٌر والبحوث 

 والتكالٌف والواجبات.
 االختبار النهائً

a2 – 

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

المختلفة  للشخصٌة وتأثٌرها  نماطواأل
 على سلون العاملٌن  

 

 المحاضرات
 .(العروض اإلٌضاحٌة )الباوربوٌنت

 .الحوار والمنالشة

 .التعلم الذاتً

 .الواجبات المنزلٌة

. 

 االختبارات الفصلٌة .
 االختبارات المفاجئة   .
تمٌٌم التمارٌر والبحوث 

 والتكالٌف والواجبات.
 النهائًاالختبار 

a3- 

بعرف عناصر ومتطلبات االتجاهات       
وتأثٌر  المحددات الجماعٌة ) جماعات ، 

المٌادة ، االتصال، و ضغوط العمل(  
 العاملٌن. األفرادوتأثٌرها فً سلون 

 المحاضرات
 .(العروض اإلٌضاحٌة )الباوربوٌنت

 .الحوار والمنالشة

 .التعلم الذاتً

 .الواجبات المنزلٌة

 

 االختبارات الفصلٌة .
 االختبارات المفاجئة   .
تمٌٌم التمارٌر والبحوث 

 والتكالٌف والواجبات.
 االختبار النهائً

 

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

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة
Intellectual Skills CILOs 

 التدرٌس استراتٌجٌة 
Teaching Strategies 

 التقوٌم استراتٌجٌة 
Assessment 

Strategies 

b1– 
ٌحدد  العوامل الفردٌة  المؤثرة  فً   

   األفرادسلون 

المحاضرات والعروض اإلٌضاحٌة 
 )الباوربوٌنت( 

 الحوار والمنالشة.
 

 االختبارات الفصلٌة .
 االختبارات المفاجئة   
تمٌٌم التمارٌر والبحوث   

 والتكالٌف  والواجبات.
 االختبار النهائً 

b2 - 

ٌمارن  بٌن نظرٌات التعلم والدافعٌة و 
المختلفة  للشخصٌة   واثرها فً   نماطاأل

 سلون  العاملٌن.  .

المحاضرات والعروض اإلٌضاحٌة 
 )الباوربوٌنت( 

 الحوار والمنالشة.
 

 االختبارات الفصلٌة .
 االختبارات المفاجئة .  
تمٌٌم التمارٌر والبحوث   

 والتكالٌف  والواجبات.
 االختبار النهائً 

b3 
ٌفسر اثر المحددات الجماعٌة )جماعات 
العمل ، المٌادة .وضغوط العمل .......( 

 العاملٌن األفرادعلى سلون 

المحاضرات والعروض اإلٌضاحٌة 
 )الباوربوٌنت( 

 الحوار والمنالشة.
 

 االختبارات الفصلٌة .
 االختبارات المفاجئة   
تمٌٌم التمارٌر والبحوث   

 والتكالٌف  والواجبات.
 ختبار النهائًاال 
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 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 

 التدرٌس والتقوٌم: استراتٌجٌة ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( ب

Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة

Professional and Practical Skills CILOs 
 التدرٌس استراتٌجٌة 

Teaching Strategies 
 التقوٌم استراتٌجٌة 

Assessment Strategies 

c1- 
ٌمٌم  التغٌٌر المستمر فً سلون العاملٌن 

الناتج عن عملٌة  االدران و التعلم 
 وتوجٌهها اٌجابٌا لصالح المنظمة   .

المحاضرات والعروض اإلٌضاحٌة 
 )الباوربوٌنت( 

 الحوار والمنالشة.
 

 االختبارات الفصلٌة 
 االختبارات المفاجئة .  
تمٌٌم التمارٌر والبحوث   

 والتكالٌف  والواجبات.
 االختبار النهائً 

c2- 
ٌنفذ برامج وخطط التحفٌز الفعال للموظفٌن 

 وتمٌٌمها.

المحاضرات والعروض اإلٌضاحٌة 
 )الباوربوٌنت( 

 الحوار والمنالشة.
 

 االختبارات الفصلٌة .
 االختبارات المفاجئة .  
تمٌٌم التمارٌر والبحوث   

 والتكالٌف  والواجبات.
 االختبار النهائً 

c3 

ٌحلل اال نماط  الشخصٌة  للمدراء  
والموظفٌن  لمعالجة  صراعات  وضغوط 

العمل  التً تواجه جماعة العمل داخل 
 المنظمة                                   

اإلٌضاحٌة المحاضرات والعروض 
 )الباوربوٌنت( 

 الحوار والمنالشة.
 

 االختبارات الفصلٌة .
 االختبارات المفاجئة .  
تمٌٌم التمارٌر والبحوث   

 والتكالٌف  والواجبات.
 االختبار النهائً 

 

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

 مخرجات المقرر 

Transferable (General) Skills CILOs 
 التدرٌس استراتٌجٌة 

Teaching Strategies 
 التقوٌم استراتٌجٌة 

Assessment Strategies 

d1- 
فً المنالشات بناءة ٌشارن بطرٌمة  

 .المنظمةأعمال إدارة الجماعٌة المتعلمة ب

 كتابة التمارٌر
 الحوار والمنالشة .  
 العرض المرئً    

 تموٌم المنالشات الجماعٌة. -
تموٌم استخدام الطلبة  -

 للحاسوب.
تموٌم أداء الطالب فً توصٌل  -

تمدٌم  أثناءالمعلومات لزمالئه 
 العرض والتمرٌر.

 المالحظة الشخصٌة 
 المنالشة المستمرة

d2- 
إدارة االتصال الفعال ،وٌمتلن مهارات 
 الولت بفاعلٌة

 كتابة التمارٌر
 الحوار والمنالشة .  
 العرض المرئً    

 تموٌم المنالشات الجماعٌة. -
تموٌم استخدام الطلبة  -

 للحاسوب.
تموٌم أداء الطالب فً توصٌل  -

تمدٌم  أثناءالمعلومات لزمالئه 
 العرض والتمرٌر.

 المالحظة الشخصٌة 
 المستمرةالمنالشة 

d3 
 إلىٌة وتوصٌلها دارٌكتب  التمارٌر اإل 

 ٌة المختلفةداراإلالمستوٌات 

 كتابة التمارٌر
 الحوار والمنالشة .  
 العرض المرئً    

 تموٌم المنالشات الجماعٌة. -
تموٌم استخدام الطلبة  -

 للحاسوب.
تموٌم أداء الطالب فً توصٌل  -

تمدٌم  أثناءالمعلومات لزمالئه 
 العرض والتمرٌر.



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 المالحظة الشخصٌة 
 المنالشة المستمرة

 

 Course Content موضوعات محتوى المقرر

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم

Order 

الموضوعات 
 الرئٌسة/ الوحدات

Topic List / 
Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة

Sub Topics List 

عدد 
 األسابٌع 

Number 
of 

Weeks 

 الساعات الفعلٌة

Contact Hours 

رموز مخرجات التعلم 
 للمقرر

(CILOs) 

1 

ممدمة فً السلون 
 التنظٌمً

مفهوم واهمٌة  السلون 
 االنسانً و  التنظٌمً 

تطور التارٌخً لدراسة 
 السلون التنظٌمً

 السلون التنظٌمً  أنواع
دراسة السلون  أهداف

 التنظٌمً.
مداخل دراسة السلون   

 التنظٌمً

1 3 

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

 
 

2 
 

 . االد ا رن

   أهمٌتهمفهوم  االدران و
 عناصر عملٌة االدران.

 العوامل المؤثرة فً االدران
 ٌة لإلدران.إدارتطبٌمات 

2 6 

 
a.1, a.2, , b.1, c2, 

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

3 
 

 التعلم

مفهوم وطبٌعة التعلم 
 للسلون. أهمٌتهو

 نظرٌات التعلم  
 تعزٌز السلون

 منحنٌات التعلم 
تطبٌك مبادئ التعلم فً 

 ةداراإل

2 6 

 
a.1, a.3, b.2, c2, 

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

4 
 
 

 الدافعٌة و الحوافز

 ا  أهمٌتهمعنً الدافعٌة و
 نظرٌات الدافعٌة 

 ها.أنواعالحوافز ومفهوم 
 استراتٌجٌات التحفٌز 

ي لنظرٌات دارالتطبٌك اإل 
 الدافعٌة

2 6 

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

 

5 
: 
 

 الشخصٌة

 مفهوم واهمٌة الشخصٌة  
 محددات  وجوانب الشخصٌة
العوامل المؤثرة فً تكوٌن 

 الشخصٌة 
 الشخصٌة  أنماطنظرٌات و

 عاللة الشخصٌة بالسلون 
 لٌاس الشخصٌة

2 6 

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

 
 

6 
: 

 االتجاهات

تعرٌف االتجاهات   
 ها أنواعو

العوامل المؤثرة فً تكوٌن  
2 6 

 
a.1,  a.5, b.4, c5,  

d.1,d2.,d.3,d4. 
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 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 االتجاهات.
 عناصر وجوانب االتجاهات.

 تغٌٌر االتجاهات. 
 لٌاس االتجاهات.

 

7 
 

 الجماعاتدٌنامٌكٌة 

ماهٌة جماعات العمل 
 وتكوٌنها

 الجماعة ومعاٌرها.   أنواع
 عوامل تماسن الجماعة 

 صراع الجماعة وحل النزاع
 المرارات الجماعٌة.  اتخاذ

1 3 

a.1,  a.6, b.5 , c5, 
d.1,d2.,d.3,d4. 

 

8 
 ٌةدارالمٌادة  اإل

و   االتصال 
 يداراإل

 ا أهمٌتهماهٌة المٌادة و 
 المائد.سمات شخصٌة 

المولف المٌادي وتأثٌر ه فً 
 سٌن ئوسلون المر

 أنواعمفهوم  وأهمٌة و
 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. 
 

 اجمالً عدد األسابٌع والساعات الفعلٌة
 Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 

14 42  

 

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

 المحاضرات          
 حل المشكالت       

 التعلم التعاونً  
 العروض التوضٌحٌة    

 العصف الذهنً              
               دوارتمثٌل األ 

 الحوار والمنالشة                    

 

 :Tasks and Assignmentsوالتكلٌفات  نشطةاأل

 م
No 

 / التكلٌف نشطةاأل

Assignments/ Tasks 

 الدرجة المستحقة

Mark 

 أسبوع التنفٌذ

Week Due 

 مخرجات التعلم

CILOs (symbols) 

 ,,W3,6,8 a2,. b2. b3, c1,c3 5 التكالٌف والواجبات المنزلٌة     1

4 
 ,و W 6, 10 10 د راسة وتحلٌل الحاالت العملٌة 

a3, ,  b2,  c 2, , d1, 
d3 

2 
 W4,9 5 الحوار التفاعلً والمشاركة فً الماعة

a3, , b3, , c2, d1, 
d3, 

 === == Total Score 20إجمالً الدرجة 



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 

 :Learning Assessmentتقٌٌم التعلم 

 الرلم
No. 

 التمٌٌم أنشطة 
Assessment Tasks 

 التمٌٌم أسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة 
الدرجة  إلى

النهائٌة 
Proportion 

of Final 
Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

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

a3,b1,b2,c1,c2 

 %20 20 8 اختبار تحرٌري نصفً 4
a1, a2, 

a3,b1,b2,c2,d3 

 جمٌع المخرجات %60 60 16 االمتحان النهائً 2

 Totalً100 100   اإلجمال% === 

 

للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد :  كتابة المراجع Learning Resourcesمصادر التعلم 

 النشر(.
 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(Required Textbook(s)المراجع الرئٌسة 
 م .2114للنشر والتوزٌع ،صنعاء . األمٌن، مركز 1منصور دمحم العرٌقً ، السلوك التنظٌمً. ط -1
 م2112للنشر والتوزٌع ،صنعاء . األمٌن، مركز 1ٌات العلوم السلوكٌة طأساسعبد هللا السنفً ، -2

 المساعدة:  المراجع
. 

 م.2113،الدار الجامعٌة  للطباعة والنشر والتوزٌع.،   8ماهر، السلوك التنظٌمً ،مدخل لبناء المهارات ،ط أحمد

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنترنتومواقع  لكترونٌةالمصادر اإل.1

 

 

 Course Policiesالضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

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

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  1

 عدم الوفاء بذلن. % من المحاضرات وٌحرم فً حال57ٌلتزم الطالب بحضور 
الممرر تمرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للمسم وٌحرم الطالب من دخول االمتحان فً حال تجاوز الغٌاب  أستاذٌمدم 
 الحرمان من مجلس المسم. إلرار% وٌتم 47

 :Tardyتأخر الحضور الم 4

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

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  2

 ( دلٌمة من بدء االمتحان 41ممدار )تأخر ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا 
 إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبك اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة.

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع  2

 الممرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها. أستاذٌحدد 
 فً تسلٌمه.تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر إذا 



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 :Cheatingالغش  7

 ن الطالب.ئوالنهائً تطبك علٌه الئحة ش فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو
 فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش او النمل فً التكلٌفات والمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف.

 :Plagiarismاالنتحال  6

 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبك الالئحة الخاصة بذلن

 :Other policies آخري سٌاسات  7

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

 
  



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 مبادئ  العلوم السلوكٌة :خطة مقرر
 

 :  General information about the courseمعلومات عامة عن المقرر 

 
 اسم المقرر

Course Title 
 مبادئ  العلوم السلوكٌة

 
 المقرر ورقمهرمز 

Course Code and Number 
 

 
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالً

Total محاضرات 

Lecture 
 عملً

Practical 

 سمنار/تمارٌن
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

 
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
 االول: الفصل الثانًالمستوى 

 
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 إدارة األعمالمبادئ   -

 
 المتطلبات المصاحبة )إن وجدت(

Co-requisites (if any) 
 ال توجد

 
 البرنامج الذي ٌدرس له المقرر

Program (s) in which the course is 
offered 

 إدارة األعمالبرنامج بكالورٌوس 

 
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the course 
 اللغة العربٌة

 
 نظام الدراسة

Study System 
 االنتظام

 
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 د. فضل المحمودي

 
 تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر

Date of Approval 
 

 .المعتمدة للعملً والتمارٌن تساوى ساعتٌن فعلٌتٌن خالل التدرٌسمالحظة: الساعة  
 

 :Course Descriptionوصف المقرر 

تزوٌد الطالب بالمهارات والمعارف فً لعلوم السلوكٌة وٌتناول هذا الممرر التعرٌف  بمفهوم  السلون االنسانً  إلىٌهدف هذا الممرر 
ٌة التً تفسر السلون على المستوى الفردي ) االدران ، التعلم ، الدافعٌة، ساسوالمفاهٌم األه ، والنظرٌات أنواعو أهمٌتهوالتنظٌمً و

االتجاهات ، والشخصٌة ( وكذلن دراستها على المستوى الجماعً ،) الجماعة ، والمٌادة ،والتصال ،.. ودراسة  العوامل والمفاهٌم 
 مة  مثل ضغوط العمل ، والتعب والملل  ٌة التً تفسر السلون التنظٌمً على المستوى المنظساساأل

  

 :Course Intended Learning Outcomes (CILOs)مخرجات تعلم المقرر 

 بعد االنتهاء من دراسة الممرر سوف ٌكون الطالب لادرا على أن:
-  a 1  ه المختلفة.  .أنواعو دارة ٌة للسلون االنسانً فً اإلساسٌعرف بالمبادئ األ 

2-a-    المختلفة  للشخصٌة وتأثٌرها على سلون  نماطمراحل وخطوات عملٌة  االدران  و نظرٌات التعلم ، الدافعٌة  و  واألٌوضح

 العاملٌن  
    a3-    بعرف عناصر ومتطلبات االتجاهات  وتأثٌر  المحددات الجماعٌة ) جماعات ، المٌادة ، االتصال، و ضغوط العمل(  وتأثٌرها

 املٌن.الع األفرادفً سلون 
  b1  األفرادٌحدد  العوامل الفردٌة  المؤثرة  فً  سلون   



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

   b2 - المختلفة  للشخصٌة   واثرها فً سلون  العاملٌن.  .  نماطٌمارن  بٌن نظرٌات التعلم والدافعٌة و األ 

b3 -  العاملٌن.  ألفرادا. ٌفسر اثر المحددات الجماعٌة )جماعات العمل ، المٌادة .وضغوط العمل .......( على سلون 

c1-  ٌمٌم  التغٌٌر المستمر فً سلون العاملٌن الناتج عن عملٌة  االدران و التعلم وتوجٌهها اٌجابٌا لصالح المنظمة 

  .c2- .ٌنفذ برامج وخطط التحفٌز الفعال للموظفٌن وتمٌٌمها 

c3لعمل  التً تواجه جماعة العمل داخل المنظمة                                   .  ٌحلل اال نماط  الشخصٌة  للمدراء والموظفٌن  لمعالجة  صراعات  وضغوط ا 

d1-  ٌتصل بفاعلىة مع رؤسائه وزمالئه مستخدما العرض الكتابً والشفهً المدعم بالبٌانات والمعلومات الدلٌمه، و ٌعمل ضمن فرٌك

 نه والعمل.المه ٌاتأخاللعمل لمواجهه مشكالت العمل وتنفٌذ المهام، والتزم ب
d2- من خالل التعلم الذاتً المستمر واالستفاده من كل جدٌد فً مجال التخصص. عملٌةٌطور معارفه ولدراته ال 

 

 Course Content موضوعات محتوى المقرر

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرلم
Order 

الموضوعات الرئٌسة/ 
 الوحدات

Topic List / Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

 االسبوع
 Week   

 الساعات الفعلٌة
Contact Hours 

1 
ممدمة فً السلون 

 التنظٌمً

مفهوم واهمٌة  السلون االنسانً و  
 التنظٌمً 

تطور التارٌخً لدراسة السلون 
 التنظٌمً

 السلون التنظٌمً . أنواع
 دراسة السلون التنظٌمً. أهداف

 مداخل دراسة السلون   التنظٌمً

w1 3 

2 
 

 . االد ا رن

   أهمٌتهمفهوم  االدران و
 عناصر عملٌة االدران.

 العوامل المؤثرة فً االدران
 ٌة لإلدران.إدارتطبٌمات 

w 2 
w3 

6 

3 

 
 التعلم  

 للسلون. أهمٌتهمفهوم وطبٌعة التعلم و
 نظرٌات التعلم  

 تعزٌز السلون
 منحنٌات التعلم 

 ةدارتطبٌك مبادئ التعلم فً اإل

w4 
w5 

6 

4 

  
 
 الدافعٌة و الحوافز    

 ا  أهمٌتهمعنً الدافعٌة و
 نظرٌات الدافعٌة 
 ها.أنواعمفهوم الحوافز و

 استراتٌجٌات التحفٌز 
 ي لنظرٌات الدافعٌةدارالتطبٌك اإل 

w6 
w7 

6 

 w8 3 امتحان نصفً 5

6 

  : 
 
 الشخصٌة         

 مفهوم واهمٌة الشخصٌة  
 محددات  وجوانب الشخصٌة

 العوامل المؤثرة فً تكوٌن الشخصٌة 
 الشخصٌة  أنماطنظرٌات و

 عاللة الشخصٌة بالسلون 
 لٌاس الشخصٌة

w9 
w10 

6 



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

7 

  : 
 االتجاهات  

 ها أنواعتعرٌف االتجاهات  و 
العوامل المؤثرة فً تكوٌن  

 االتجاهات.
 عناصر وجوانب االتجاهات.

 تغٌٌر االتجاهات. 
 لٌاس االتجاهات.

w11 
w12 

 

6 

8 

  
 دٌنامٌكٌة الجماعات  

 ماهٌة جماعات العمل وتكوٌنها
 الجماعة ومعاٌرها.   أنواع

 عوامل تماسن الجماعة 
 صراع الجماعة وحل النزاع

 المرارات الجماعٌة.  اتخاذ

w13 3 

9 
 ٌةدارالمٌادة  اإل

 يدارو   االتصال اإل

 ا أهمٌتهماهٌة المٌادة و 
 سمات شخصٌة المائد.

المولف المٌادي وتأثٌر ه فً سلون 
 سٌن ئوالمر

 االتصاالت أنواعمفهوم  وأهمٌة و
 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

 اجمالً عدد األسابٌع والساعات الفعلٌة

 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
16 48 

 

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

 المحاضرات          
 حل المشكالت       

 التعلم التعاونً  
 العروض التوضٌحٌة    

 العصف الذهنً              
              دوارتمثٌل األ 

 الحوار والمنالشة                    

 

 :Tasks and Assignmentsوالتكلٌفات  نشطةاأل

 م
No 

 / التكلٌف نشطةاأل
Assignments/ Tasks 

 الدرجة المستحقة
Mark 

 أسبوع التنفٌذ
Week Due 

 W3,6,8 5 التكالٌف والواجبات المنزلٌة     1

  ,و W 6, 10 10 د راسة وتحلٌل الحاالت العملٌة  4

 W4,9 5 الحوار التفاعلً والمشاركة فً الماعة 2

  Total Score 20إجمالً الدرجة  

 

  



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 :Learning Assessmentتقٌٌم التعلم 

 الرلم
No. 

 التقٌٌم أنشطة 
Assessment Tasks 

 التقٌٌم أسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

الدرجة  إلىنسبة الدرجة 

 Proportion ofالنهائٌة 
Final Assessment 

 %20 20 10,,3,4,6,8 والتكالٌف نشطةاأل 1

 %20 20 8 اختبار تحرٌري نصفً 4

 %60 60 16 االمتحان النهائً 2

 Totalً100 100 اإلجمال% 

 

 :   Learning Resourcesمصادر التعلم 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(Required Textbook(s)المراجع الرئٌسة 
 م .2114للنشر والتوزٌع ،صنعاء . األمٌن، مركز 1منصور دمحم العرٌقً ، السلوك التنظٌمً. ط -1
 م2112للنشر والتوزٌع ،صنعاء . األمٌن، مركز 1ٌات العلوم السلوكٌة طأساسعبد هللا السنفً ، -2

 المساعدة:. المراجع

 م.2113،الدار الجامعٌة  للطباعة والنشر والتوزٌع.،   8ماهر، السلوك التنظٌمً ،مدخل لبناء المهارات ،ط أحمد

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنترنتومواقع  لكترونٌةالمصادر اإل.1

 

 Course Policiesالضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

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

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  1

 % من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلن.57ٌلتزم الطالب بحضور 
الممرر تمرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للمسم وٌحرم الطالب من دخول االمتحان فً حال تجاوز الغٌاب  أستاذٌمدم 
 الحرمان من مجلس المسم. إلرار% وٌتم 47

 :Tardyتأخر الحضور الم 4

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

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  2

 ( دلٌمة من بدء االمتحان 41ممدار )تأخر ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا 
 تطبك اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة.إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً 

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع  2

 الممرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها. أستاذٌحدد 
 فً تسلٌمه.تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر إذا 

 :Cheatingالغش  7

 ن الطالب.ئوفً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبك علٌه الئحة ش
 ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف.فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش او النمل فً التكلٌفات والمشارٌع 

 :Plagiarismاالنتحال  6

 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبك الالئحة الخاصة بذلن

 :Other policies آخري سٌاسات  7

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

 


