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 دئ  العلوم السلوكٌة  مبا 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 
 لًاإلجما

Total 
 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4 
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
 : الفصل: الثانًألولالمستوى ا

5 
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 عمالة األإدارمبادئ   -

6 
 (تطلبات المصاحبة )إن وجدتالم

Co-requisites (if any) 
 ال توجد

7 
 درس له المقررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is 
offered 

 عمالة األإداربرنامج بكالورٌوس 

8 
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the course 
 اللغة العربٌة

9 
 نظام الدراسة

Study System 
 نتظاماإل-فصلً 

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: 

ه ، كما ٌتسناول. دراسة  السنظرٌات والمفاهٌم أسنواعته وأهمًٌ والتسنظٌمً وسنساسنرٌف  بمفهوم  السلوك اإلالتعإلى هذا المقرر ٌهدف 
ٌة التً تفسر السلوك على المستوى الفردي ) االدراك ، التعلم ، الدافعٌة، االتجاهات ، والشخصٌة ( وكذلك دراستها على ساساأل

ٌة التً تفسر السلوك التسنظٌمً على ساسال ،.. ودراسة  العوامل والمفاهٌم األالمستوى الجماعً ،) الجماعة ، والقٌادة ،والتص
 المستوى المسنظمة  مثل ضغوط العمل ، والتعب والملل  

  

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

 بعد االسنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:
 a -1ه المختلفة.  .أسنواعة  ودارً فً اإلسنساسنٌة للسلوك اإلساسبالمبادئ األ ٌعرف 

2-a  ٌوضح مراحل وخطوات عملٌة  االدراك  و سنظرٌات التعلم ، الدافعٌة  و  واألسنماط المختلفة  للشخصٌة وتأثٌرها على سلوك
 العاملٌن  

    a-3جماعات ، القٌادة ، االتصال، و ضغوط العمل(   بعرف عسناصر ومتطلبات االتجاهات  وتأثٌر  المحددات الجماعٌة (
 العاملٌن. فرادوتأثٌرها فً سلوك األ
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b-1 فرادٌحدد  العوامل الفردٌة  المؤثرة  فً  سلوك األ   
   b-2   ها فً سلوك  العاملٌن.  .أثرٌقارن  بٌن سنظرٌات التعلم والدافعٌة و االسنماط  المختلفة  للشخصٌة   و 

b-3  العاملٌن.  فرادحددات الجماعٌة )جماعات العمل ، القٌادة .وضغوط العمل .......( على سلوك األالم أثرٌفسر 
c-1  ٌقٌم  التغٌٌر المستمر فً سلوك العاملٌن السناتج عن عملٌة  االدراك و التعلم وتوجٌهها اٌجابٌا لصالح المسنظمة 

  c2- .ٌسنفذ برامج وخطط التحفٌز الفعال للموظفٌن وتقٌٌمها 
c-3  ٌحلل اال سنماط  الشخصٌة  للمدراء والموظفٌن  لمعالجة  صراعات  وضغوط العمل  التً تواجه جماعة العمل داخل

 المسنظمة                                   
d-1  من ، و ٌعمل ضالدقٌقةمع رؤسائه وزمالئه مستخدما العرض الكتابً والشفهً المدعم بالبٌاسنات والمعلومات  بفاعلٌةٌتصل

 والعمل. المهسنة بأخالقٌاتفرٌق عمل لمواجهه مشكالت العمل وتسنفٌذ المهام، والتزم 
d-2 من كل جدٌد فً مجال التخصص. واالستفادةمن خالل التعلم الذاتً المستمر  العملٌةٌطور معارفه وقدراته 

 

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 - 
ة  دارً فً اإلنسانوك اإلٌة للسلساسٌعرف بالمبادئ األ  
 ه المختلفة.  .أنواعو

A1   ٌظهر المعرفة بالمبادئ والمفاهٌم  والسنظرٌات
ة وما ٌتصل بها من اسالٌب دارالعلمٌة  المستخدمة فً اإل

 . أدواتو

a2– 

ٌوضح مراحل وخطوات عملٌة  االدراك  و نظرٌات التعلم    -
تأثٌرها على , الدافعٌة  و  واألنماط المختلفة  للشخصٌة و

 سلوك العاملٌن  
 

A2  ٌوضح خصائص المسنظمات وبٌئتها الداخلٌة
تها وعالقة  المسنظمة إداروالخارجٌة ،وسٌاسات وأسالٌب 

 . اَخرىبالمسنظمات 

a3- 
بعرف عناصر ومتطلبات االتجاهات  وتأثٌر  المحددات      

الجماعٌة ) جماعات , القٌادة , االتصال, و ضغوط العمل(  
 العاملٌن. فرادرها فً سلوك األوتأثٌ

A2  ٌوضح خصائص المسنظمات وبٌئتها الداخلٌة
تها وعالقة  المسنظمة إداروالخارجٌة ،وسٌاسات وأسالٌب 

 .  .  اَخرىبالمسنظمات 

b1– 
   فرادٌحدد  العوامل الفردٌة  المؤثرة  فً  سلوك األ 

B1  ٌة وٌدرك داراإل دواتٌقٌم مختلف االسالٌب واأل
 ها فً اطار االسنشطة التً ٌقوم بإسنجازها .امإستخد

b2 
ٌقارن  بٌن نظرٌات التعلم والدافعٌة و االنماط  المختلفة   -

 ها فً سلوك  العاملٌن.  .أثرللشخصٌة   و

- B2  ٌحلل العوامل البٌئٌة والمتغٌرات المحلٌة
 عمالواإلقلٌمٌة والعالمٌة المؤثرة على أداء مسنظمات األ

ٌة والمحاسبٌة دارالمفاهٌم اإلمستخدما المعارف و
 ٌة المختلفة.حصائاإلواالقتصادٌة و

b3  المحددات الجماعٌة )جماعات العمل , القٌادة  أثرٌفسر
 العاملٌن فراد.وضغوط العمل .......( على سلوك األ

B4-   ًٌة المختلفة ٌما داراإل عمالٌة لألإدارٌبتكر خططا
 المسنظمة . أهدافٌحقق 

c1- 
ٌر المستمر فً سلوك العاملٌن الناتج عن عملٌة  ٌقٌم  التغٌ

 االدراك و التعلم وتوجٌهها اٌجابٌا لصالح المنظمة   .

C1  ٌة وٌستخدمها فً المهارات المهنٍة األساسٌوظف
ٌة تساعد المؤسسة على تحقٌق إدار أدواتتصمٌم سنظم و

 ها.أعمالفً مجال  إستراتٌجٌةمٌزة 

c2 
 ال للموظفٌن وتقٌٌمها.ٌنفذ برامج وخطط التحفٌز الفع

C2 المحلٌة واإلقلٌمٌة  وٌدٌر  عمالٌعمل فً بٌئة األ
ام تقسنٌات إستخدالتً تسسند له  بكفاءة وفاعلٌة ب عمالاأل

 المالئمة . عمالة األإدار

d1-  ٌشارك بطرٌقة بسناءه فً المسناقشات الجماعٌة المتعلقة بادرة
 .المشروعات فً  المسنظمات

D2-  ءه فً المسناقشات الجماعٌة ٌشارك بطرٌقة بسنا
 المتعلقة بأسنشطة المسنظمة  .

d2- 
 ..ة الوقت بفاعلٌةإدارٌمتلك مهارات االتصال الفعال ،و

D3-  ة الوقت إدارٌمتلك مهارات االتصال الفعال ،و
 بفاعلٌة .

d3 ٌة دارالمستوٌات اإلإلى ٌة  وٌرفعها  دارٌكتب التقارٌر اإلC4-  فاعلة  إستراتٌجٌةخطط  ٌكتب تقارٌر وٌعد
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتقوٌم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

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

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding 

CILOs 

 التدرٌس إستراتٌجٌة
Teaching Strategies 

 التقوٌم إستراتٌجٌة
Assessment 
Strategies 

a1 - 
ً سنساسنٌة للسلوك اإلساسٌعرف بالمبادئ األ  

 ه المختلفة.  .أسنواعة  ودارفً اإل

المحاضرات   -   
العروض اإلٌضاحٌة  -

 .()الباوربوٌسنت
 .الحوار والمسناقشة -
- ً  .التعلم الذات
 .الواجبات المسنزلٌة -

. 

 االختبارات الفصلٌة . -
 االختبارات المفاجئة   . -
تقٌٌم التقارٌر والبحوث  -

 والتكالٌف والواجبات.
 االختبار السنهائً -

a2 – 

عملٌة   ٌوضح مراحل وخطوات   -
االدراك  و سنظرٌات التعلم ، الدافعٌة  و  

واألسنماط المختلفة  للشخصٌة وتأثٌرها 
 على سلوك العاملٌن  

 

  المحاضرات -
العروض اإلٌضاحٌة  -

 .()الباوربوٌسنت
 .الحوار والمسناقشة -
- ً  .التعلم الذات
 .الواجبات المسنزلٌة -

. 

 االختبارات الفصلٌة . -
 االختبارات المفاجئة   . -
قارٌر والبحوث تقٌٌم الت -

 والتكالٌف والواجبات.
 االختبار السنهائً -

a3- 

بعرف عسناصر ومتطلبات االتجاهات       
وتأثٌر  المحددات الجماعٌة ) جماعات ، 

القٌادة ، االتصال، و ضغوط العمل(  
 العاملٌن. فرادوتأثٌرها فً سلوك األ

المحاضرات   -   
العروض اإلٌضاحٌة  -

 .()الباوربوٌسنت
اقشةالحوار والمسن - . 
- ً  .التعلم الذات
 .الواجبات المسنزلٌة -

 

 االختبارات الفصلٌة . -
 االختبارات المفاجئة   . -
تقٌٌم التقارٌر والبحوث  -

 والتكالٌف والواجبات.
 االختبار السنهائً -

 

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

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة
Intellectual Skills CILOs 

 التدرٌس إستراتٌجٌة
Teaching Strategies 

 التقوٌم إستراتٌجٌة
Assessment 
Strategies 

b1– 

ٌحدد  العوامل الفردٌة  المؤثرة  فً   
   فرادسلوك األ

 اضرات والعروض اإلٌضاحٌة المح
 )الباوربوٌنت( 

 .الحوار والمناقشة 

 . االختبارات الفصلٌة 

   . االختبارات المفاجئة 

    تقٌٌم التقارٌر والبحوث
 والتكالٌف  والواجبات.

 االختبار النهائً  -

b2 -  ٌقارن  بٌن نظرٌات التعلم والدافعٌة و
ها فً أثراالنماط  المختلفة  للشخصٌة   و

  المحاضرات والعروض اإلٌضاحٌة
 )الباوربوٌنت( 

 . االختبارات الفصلٌة 

   . االختبارات المفاجئة 

 للمؤسسة التً ٌعمل فٌها . المختلفة
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تقٌٌم التقارٌر والبحوث     الحوار والمناقشة.  لعاملٌن.  .سلوك  ا
 والتكالٌف  والواجبات.

 االختبار النهائً  -

b3 
المحددات الجماعٌة )جماعات  أثرٌفسر 

..( العمل , القٌادة .وضغوط العمل .....
 العاملٌن فرادعلى سلوك األ

  المحاضرات والعروض اإلٌضاحٌة
 )الباوربوٌنت( 

 الحوار والمناقشة 

 . االختبارات الفصلٌة 

   . االختبارات المفاجئة 

    تقٌٌم التقارٌر والبحوث
 والتكالٌف  والواجبات.

 االختبار النهائً  -

 

 التدرٌس والتقوٌم: إستراتٌجٌةلعملٌة( بثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة وا
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة
Professional and Practical Skills 

CILOs 

 التدرٌس إستراتٌجٌة
Teaching Strategies 

 التقوٌم إستراتٌجٌة
Assessment 
Strategies 

c1- 
ٌقٌم  التغٌٌر المستمر فً سلوك العاملٌن 

الناتج عن عملٌة  االدراك و التعلم 
 وتوجٌهها اٌجابٌا لصالح المنظمة   .

  المحاضرات والعروض اإلٌضاحٌة
 )الباوربوٌنت( 

 .الحوار والمناقشة 
 

 . االختبارات الفصلٌة 

   . االختبارات المفاجئة 

    تقٌٌم التقارٌر والبحوث
 ٌف  والواجبات.والتكال

 االختبار النهائً  -

c2- 
ٌنفذ برامج وخطط التحفٌز الفعال للموظفٌن 

 وتقٌٌمها.

  المحاضرات والعروض اإلٌضاحٌة
 )الباوربوٌنت( 

 .الحوار والمناقشة 

 . االختبارات الفصلٌة 

   . االختبارات المفاجئة 

    تقٌٌم التقارٌر والبحوث
 والتكالٌف  والواجبات.

 ئًاالختبار النها  -

c3 

ٌحلل اال نماط  الشخصٌة  للمدراء  
والموظفٌن  لمعالجة  صراعات  وضغوط 

العمل  التً تواجه جماعة العمل داخل 
 المنظمة                                   

  المحاضرات والعروض اإلٌضاحٌة
 )الباوربوٌنت( 

 .الحوار والمناقشة 

 . االختبارات الفصلٌة 

    االختبارات المفاجئة. 

    تقٌٌم التقارٌر والبحوث
 والتكالٌف  والواجبات.

 االختبار النهائً  -

 

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

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدرٌس إستراتٌجٌة
Teaching Strategies 

 التقوٌم إستراتٌجٌة
Assessment 
Strategies 

d1- 
ٌشارك بطرٌقة بسناءه فً المسناقشات  

 .المسنظمة أعمالة إدارالجماعٌة المتعلقة ب

 كتابة التقارٌر 

   . الحوار والمناقشة 
 العرض المرئً   

 تقوٌم المناقشات الجماعٌة. -
ام الطلبة ستخدإتقوٌم  -

 للحاسوب.
تقوٌم أداء الطالب فً توصٌل  -

تقدٌم  أثناءالمعلومات لزمالئه 
 العرض والتقرٌر.

  المالحظة الشخصٌة 

 المناقشة المستمرة -
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 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

d2- 
ة إدارٌمتلك مهارات االتصال الفعال ،و

 الوقت بفاعلٌة

 كتابة التقارٌر 

   . الحوار والمناقشة 
 العرض المرئً    

 شات الجماعٌة.تقوٌم المناق -
ام الطلبة إستخدتقوٌم  -

 للحاسوب.
تقوٌم أداء الطالب فً توصٌل  -

تقدٌم  أثناءالمعلومات لزمالئه 
 العرض والتقرٌر.

  المالحظة الشخصٌة 
 المناقشة المستمرة

d3 
إلى ٌة وتوصٌلها دارٌكتب  التقارٌر اإل 

 ٌة المختلفةدارالمستوٌات اإل

 كتابة التقارٌر 

   اقشة .الحوار والمن 

 العرض المرئً     -

 تقوٌم المناقشات الجماعٌة. -
ام الطلبة إستخدتقوٌم  -

 للحاسوب.
تقوٌم أداء الطالب فً توصٌل  -

تقدٌم  أثناءالمعلومات لزمالئه 
 العرض والتقرٌر.

  المالحظة الشخصٌة 

 المناقشة المستمرة -

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

                                                       Theoretical Aspectلنظري الجانب ا 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 
 قررالتعلم للم

(CILOs) 

1 
مقدمة فً السلوك 

 التنظٌمً

 و  سنساسنة  السلوك اإلأهمٌمفهوم و ً
 التسنظٌمً 

  تطور التارٌخً لدراسة السلوك
 التسنظٌمً

 السلوك التسنظٌمً . أسنواع 

 دراسة السلوك التسنظٌمً. أهداف 
 مداخل دراسة السلوك   التسنظٌمً

1 3 

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

 
 

2 
   

  . االد ا رك

 ته أهمٌدراك ومفهوم  اال  

 .عسناصر عملٌة االدراك 

 العوامل المؤثرة فً االدراك 
 ٌة لإلدراك.إدارتطبٌقات 

2 6 

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

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

 

3 
 

 التعلم  

 ته أهمٌمفهوم وطبٌعة التعلم و
 للسلوك.

   سنظرٌات التعلم 

 تعزٌز السلوك 

  مسنحسنٌات التعلم 
 ةدارتطبٌق مبادئ التعلم فً اإل

2 6 

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

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

 
 

4 
  

 
 تها  أهمٌمعسنً الدافعٌة و 

  سنظرٌات الدافعٌة 
2 6 

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



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 ها.أسنواعمفهوم الحوافز و  الدافعٌة و الحوافز    

  استراتٌجٌات التحفٌز 
 ي لسنظرٌات الدافعٌةدارالتطبٌق اإل 

 

5 
  : 
 
 الشخصٌة         

  ة الشخصٌة أهمٌمفهوم و 

 محددات  وجواسنب الشخصٌة 

  العوامل المؤثرة فً تكوٌن
 الشخصٌة 

  سنظرٌات واسنماط الشخصٌة 

  عالقة الشخصٌة بالسلوك 
 قٌاس الشخصٌة

2 6 

a.1,  a.4, b.3, 
c2,   

d.1,d2.,d.3. 
 
 

6 
  

 االتجاهات  

  ها أسنواعتعرٌف االتجاهات  و 

   العوامل المؤثرة فً تكوٌن
 االتجاهات.

  وجواسنب االتجاهات.عسناصر 

  .تغٌٌر االتجاهات 
 قٌاس االتجاهات.

2 6 

 
a.1,  

d.1,d2.,d.3. 
 

7 
  

 دٌنامٌكٌة الجماعات  

 ماهٌة جماعات العمل وتكوٌسنها 

 الجماعة ومعاٌرها.   أسنواع 

  عوامل تماسك الجماعة 

 صراع الجماعة وحل السنزاع 
 اتخاذ القرارات الجماعٌة.

1 3 
a.1 , c1, 

d.1,d2.,d.3, 
 

8 
 ٌة   دارالقٌادة  اإل  
 يداراالتصال اإلو

  تها أهمٌماهٌة القٌادة و 

 .سمات شخصٌة القائد 

  الموقف القٌادي وتأثٌر ه فً سلوك
 سٌن ئوالمر

 االتصاالت أسنواعة وأهمٌمفهوم  و
 معوقات االتصال.•

1 3 
a.1, 

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

9 
 ضغوط العمل

 ) التعب والملل (

  ضغوط العمل 

  العمل وتأثٌره على مسببات ضغوط
 األداء

  عالج ضغوط العمل 
الطرق التسنظٌمٌة لعالج ومسنع •  -

 ضغوط العمل 

1 3 
a.1,  c2, 

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

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

Semester 
14 42 === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

 حاضرات          الم 
        حل المشكالت 
   ًالتعلم التعاوسن 
     العروض التوضٌحٌة 
               ًالعصف الذهسن 
  دوارتمثٌل األ                



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

                     الحوار والمسناقشة 

 

vi.  االنشطة والتكلٌفاتTasks and Assignments: 

 م
No 

 االنشطة / التكلٌف
Assignments/ Tasks 

 الدرجة المستحقة
Mark 

 التنفٌذ أسبوع
Week Due 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

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

 W 6, 10  a3, ,  b2,  c 2, , d1, d3 10 د راسة وتحلٌل الحاالت العملٌة 2

 ,W4,9 a3, , b3, , c2, d1, d3 5 الحوار التفاعلً والمشاركة فً القاعة 3

 === == Total Score 20إجمالً الدرجة  

 

vii. التعلم تقٌٌم Learning Assessment: 

 الرقم
No. 

 أنشطة التقٌٌم 
Assessment Tasks 

 التقٌٌم أسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

الدرجة إلى نسبة الدرجة 
 Proportionالنهائٌة 

of Final 
Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

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

a3,b1,b2,c1,c2 

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

a3,b1,b2,c2,d3 

 جمٌع المخرجات  %60 60 16 االمتحان السنهائً 3

 Total  ً100 100 اإلجمال% === 

 

 كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سسنة السنشر، اسم الكتاب، دار السنشر، بلد السنشر(. : Learning Resourcesمصادر التعلم 

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

 م .4112للسنشر والتوزٌع ،صسنعاء . األمٌن، مركز 1مسنصور محمد العرٌقً ، السلوك التسنظٌمً. ط -1
 م4114للسنشر والتوزٌع ،صسنعاء . األمٌن، مركز 1ت العلوم السلوكٌة طٌاأساسعبد هللا السسنفً ، -4

 . المساعدة: المراجع

 م.4112،الدار الجامعٌة  للطباعة والسنشر والتوزٌع.،   8ماهر، السلوك التسنظٌمً ،مدخل لبسناء المهارات ،ط أحمد 

 .Electronic Materials and Web Sites etc... نترنتٌة ومواقع اإللكترونالمصادر اإل

 

 

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 

 وفاء بذلك.% من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم ال57ٌلتزم الطالب بحضور  -
% 47المقرر تقرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للقسم وٌحرم الطالب من دخول االمتحاان فاً حاال تجااوز الغٌااب  أستاذٌقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقراروٌتم 

2 

 :Tardyالحضور المتأخر 

ذا تاأخر زٌاادة عان ثاالث للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع سااعة لاثالث مارات فاً الفصال الدراساً، وإ ٌسمح -
 المقرر، وعسند عدم االلتزام ٌمسنع من دخول المحاضرة. أستاذمرات ٌحذر شفوٌا من 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

3 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان 

 ( دقٌقة من بدء االمتحان 41ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان السنهائً إذا تأخر مقدار ) -
 هائً تطبق اللوائح الخاصة بسنظام االمتحان فً الكلٌة.إذا تغٌب الطالب عن االمتحان السن -

4 

 :Assignments & Projectsالتعٌٌسنات والمشارٌع 

 المقرر سنوع التعٌٌسنات فً بداٌة الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تسنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها. أستاذٌحدد  -
 م من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه.إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحر -

5 

 :Cheatingالغش 

 ن الطالب.ئوالسنهائً تطبق علٌه الئحة شأو فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان السنصفً  -
 السنقل فً التكلٌفات والمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف.أو فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش  -

6 
 :agiarismPlاالسنتحال 

 فً حالة وجود شخص ٌسنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان سنٌابة عسنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك -

7 
 :Other policiesسٌاسات أخرى 

 مواعٌد تسلٌم التكلٌفات ..... الخأو ام الموباٌل إستخدأي سٌاسات أخرى مثل  -

 
  



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 العلوم السلوكٌة  مبادئ قررمخطة 
  

i.  المقرر  أستاذمعلومات عنInformation about Faculty Member Responsible for the Course 

 االسم
Name 

 د. فضل المحمودي
 ٌا(أسبوع)الساعات المكتبٌة 

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف
Location &Telephone No.  777714477 صنعاء 

 السبت
SAT 

 األحد
SUN 

 االثنٌن
MON 

 الثالثاء
TUE 

 األربعاء
WED 

لخمٌا
 س

THU 

 ًلكترونالبرٌد اإل
E-mail 

   3    

 

ix.  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 Hoursمدة الساعات المعت
 اإلجمالً
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4 
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
 : الفصل: الثانًألولالمستوى ا

5 
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 عمالة األإداردئ مبا  -

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

 ال توجد

7 
 درس له المقررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 
course is offered 

 عمالة األإداربرنامج بكالورٌوس 

8 
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the 
course 

 اللغة العربٌة

9 
 كان تدرٌس المقررم

Location of teaching the 
course 

 جامعة صنعاء-مبنى كلٌة التجارة

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

x. وصف المقرر Course Description: 

ه ، كما ٌتسناول. دراسة  السنظرٌات والمفاهٌم أسنواعته وٌأهمً والتسنظٌمً وسنساسنالتعرٌف  بمفهوم  السلوك اإلإلى هذا المقرر  ٌهدف
ٌة التً تفسر السلوك على المستوى الفردي ) االدراك ، التعلم ، الدافعٌة، االتجاهات ، والشخصٌة ( وكذلك دراستها على ساساأل

لتً تفسر السلوك التسنظٌمً على ٌة اساسالمستوى الجماعً ،) الجماعة ، والقٌادة ،والتصال ،.. ودراسة  العوامل والمفاهٌم األ
 المستوى المسنظمة  مثل ضغوط العمل ، والتعب والملل  

  



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

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

 بعد االسنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:
-  a 1  ه المختلفة.  .أسنواعة  ودارً فً اإلسنساسنٌة للسلوك اإلساسٌعرف بالمبادئ األ 

2-a-     ٌوضح مراحل وخطوات عملٌة  االدراك  و سنظرٌات التعلم ، الدافعٌة  و  واألسنماط المختلفة  للشخصٌة وتأثٌرها على سلوك العاملٌن 
 a3-   وتأثٌرها فً    العمل(   بعرف عسناصر ومتطلبات االتجاهات  وتأثٌر  المحددات الجماعٌة ) جماعات ، القٌادة ، االتصال، و ضغوط

 العاملٌن. فرادسلوك األ
b1 فرادٌحدد  العوامل الفردٌة  المؤثرة  فً  سلوك األ   
b2 - ها فً سلوك  العاملٌن.  .أثرٌقارن  بٌن سنظرٌات التعلم والدافعٌة و االسنماط  المختلفة  للشخصٌة   و 
b3 -  العاملٌن.  فراددة .وضغوط العمل .......( على سلوك األالمحددات الجماعٌة )جماعات العمل ، القٌا أثر. ٌفسر 
c1-  ٌقٌم  التغٌٌر المستمر فً سلوك العاملٌن السناتج عن عملٌة  االدراك و التعلم وتوجٌهها اٌجابٌا لصالح المسنظمة 
c2- .ٌسنفذ برامج وخطط التحفٌز الفعال للموظفٌن وتقٌٌمها 
c3موظفٌن  لمعالجة  صراعات  وضغوط العمل  التً تواجه جماعة العمل داخل المسنظمة                                   .  ٌحلل اال سنماط  الشخصٌة  للمدراء وال 
d1-  مع رؤسائه وزمالئه مستخدما العرض الكتابً والشفهً المدعم بالبٌاسنات والمعلومات الدقٌقه، و ٌعمل ضمن فرٌق عمل  بفاعلٌةٌتصل

 والعمل. المهسنة بأخالقٌاتٌذ المهام، والتزم لمواجهه مشكالت العمل وتسنف
d2-  من كل جدٌد فً مجال التخصص. واالستفادةمن خالل التعلم الذاتً المستمر  العملٌةٌطور معارفه وقدراته 

 

xii.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

 الموضوعات الرئٌسة/ الوحدات
Topic List / Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

 سبوعاأل
 Week 

  

 الساعات الفعلٌة
Contact Hours 

 مقدمة فً السلوك التنظٌمً 1

 و  سنساسنة  السلوك اإلأهمٌمفهوم و ً
 التسنظٌمً 

 دراسة السلوك تطور التارٌخً ل
 التسنظٌمً

 السلوك التسنظٌمً . أسنواع 

 دراسة السلوك التسنظٌمً. أهداف 
 مداخل دراسة السلوك   التسنظٌمً

w1 3 

2 
 
 . كااالدر

 ته أهمٌمفهوم  االدراك و  

 .عسناصر عملٌة االدراك 

 العوامل المؤثرة فً االدراك 
 ٌة لإلدراك.إدارتطبٌقات 

w 2 
w3 

6 

3 
 

 التعلم

 ته للسلوك.أهمٌتعلم ومفهوم وطبٌعة ال 

   سنظرٌات التعلم 

 تعزٌز السلوك 

  مسنحسنٌات التعلم 
 ةدارتطبٌق مبادئ التعلم فً اإل

w4 
w5 

6 

4 

  
 

 الدافعٌة و الحوافز    

 تها  أهمٌمعسنً الدافعٌة و 

  سنظرٌات الدافعٌة 

 ها.أسنواعمفهوم الحوافز و 

  استراتٌجٌات التحفٌز 
 ي لسنظرٌات الدافعٌةدارالتطبٌق اإل 

w6 
w7 

6 

 w8 3 امتحان نصفً 5



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

6 

   
 

 الشخصٌة         

ة الشخصٌة أهمٌمفهوم و   
 محددات  وجواسنب الشخصٌة

 العوامل المؤثرة فً تكوٌن الشخصٌة 
 سنظرٌات واسنماط الشخصٌة 

عالقة الشخصٌة بالسلوك   
 قٌاس الشخصٌة

w9 
w10 

6 

7 
 

 االتجاهات

  ها أسنواعتعرٌف االتجاهات  و 

  فً تكوٌن  االتجاهات.العوامل المؤثرة 

 .عسناصر وجواسنب االتجاهات 

  .تغٌٌر االتجاهات 
 قٌاس االتجاهات.

w11 
w12 

 
6 

8 

  
 دٌنامٌكٌة الجماعات  

 ماهٌة جماعات العمل وتكوٌسنها 

 الجماعة ومعاٌرها.   أسنواع 

  عوامل تماسك الجماعة 

 صراع الجماعة وحل السنزاع 
 اتخاذ القرارات الجماعٌة.

w13 3 

9 
 ٌةداراإل  القٌادة

 يداراالتصال اإل و

  تها أهمٌماهٌة القٌادة و 

 .سمات شخصٌة القائد 

  الموقف القٌادي وتأثٌر ه فً سلوك
 سٌن ئوالمر

 االتصاالت أسنواعة وأهمٌمفهوم  و
 معوقات االتصال.•

w14 3 

10 
 ضغوط العمل

 ) التعب والملل (

  ضغوط العمل 

  مسببات ضغوط العمل وتأثٌره على
 األداء

  ضغوط العمل عالج 
الطرق التسنظٌمٌة لعالج ومسنع 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 التعاوسن 
     العروض التوضٌحٌة 
               ًالعصف الذهسن 
  دوارتمثٌل األ             
                     الحوار والمسناقشة 

 

xiii.  االنشطة والتكلٌفاتTasks and Assignments: 

 م
No 

 االنشطة / التكلٌف
Assignments/ Tasks 

 الدرجة المستحقة
Mark 

 التنفٌذ أسبوع
Week Due 

 W3,6,8 5 التكالٌف والواجبات المنزلٌة     1



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

  W 6, 10 10 د راسة وتحلٌل الحاالت العملٌة  2

 W4,9 5 الحوار التفاعلً والمشاركة فً القاعة 3

 == Total Score 20إجمالً الدرجة  
 

xiv. التعلم تقٌٌم Learning Assessment: 

 الرقم
No. 

 أنشطة التقٌٌم 
Assessment Tasks 

 التقٌٌم أسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

الدرجة النهائٌة إلى نسبة الدرجة 
Proportion of Final Assessment 

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

 %20 20 8 اختبار تحرٌري سنصفً 2

 %60 60 16 االمتحان السنهائً 3

 Total  ً100 100 اإلجمال% 
 

كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سسنة السنشر، اسم الكتاب، دار السنشر، بلد :  Learning Resourcesلم مصادر التع
 السنشر(.

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

 م .4112للسنشر والتوزٌع ،صسنعاء . األمٌن، مركز 1مسنصور محمد العرٌقً ، السلوك التسنظٌمً. ط -1
 م4114للسنشر والتوزٌع ،صسنعاء . األمٌن، مركز 1ٌات العلوم السلوكٌة طأساسعبد هللا السسنفً ، -4

 . المساعدة: المراجع

 م.4112،الدار الجامعٌة  للطباعة والسنشر والتوزٌع.،   8ماهر، السلوك التسنظٌمً ،مدخل لبسناء المهارات ،ط أحمد 

 .Electronic Materials and Web Sites etc... نترنتٌة ومواقع اإللكترونالمصادر اإل .1
 

xv. 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 

 ت وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلك.% من المحاضرا75ٌلتزم الطالب بحضور  -
% وٌاتم 25المقرر تقرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للقسم وٌحرم الطالب من دخول االمتحان فً حاال تجااوز الغٌااب  أستاذٌقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرار

2 

 :Tardyالحضور المتأخر 

فاً الفصال الدراساً، وإذا تاأخر زٌاادة عان ثاالث مارات  للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مارات ٌسمح -
 المقرر، وعسند عدم االلتزام ٌمسنع من دخول المحاضرة. أستاذٌحذر شفوٌا من 

2 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان 

 ( دقٌقة من بدء االمتحان 41ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان السنهائً إذا تأخر مقدار ) -
 لطالب عن االمتحان السنهائً تطبق اللوائح الخاصة بسنظام االمتحان فً الكلٌة.إذا تغٌب ا -

2 

 :Assignments & Projectsالتعٌٌسنات والمشارٌع 

 المقرر سنوع التعٌٌسنات فً بداٌة الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تسنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها. أستاذٌحدد  -
 عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه. إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات -

7 

 :Cheatingالغش 

 ن الطالب.ئوالسنهائً تطبق علٌه الئحة شأو فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان السنصفً  -
 تكلٌف.السنقل فً التكلٌفات والمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخصصة للأو فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش  -

6 
 :Plagiarismاالسنتحال 

 فً حالة وجود شخص ٌسنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان سنٌابة عسنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك -

7 
 :Other policiesسٌاسات أخرى 

 مواعٌد تسلٌم التكلٌفات ..... الخأو ام الموباٌل إستخدأي سٌاسات أخرى مثل  -
 


