
 11من  1الصفحة 

 

 

 جامعة االندلس
 للعلوم والتقنية

 وحدة ضمان الجودة 

 

Republic of Yemen 

Alandalus University 
 

Quality Assurance Unit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6102صنعاء 

 السلوك التنظيميمواصفات مقرر: 
 



 

6 

 

 :رتوصيف مقر

 جامعة االندلس
 للعلوم والتقنية

 وحدة ضمان الجودة 

 

Republic of Yemen 
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Quality Assurance Unit 

 

 الإدارةقسم:  السلوك التنظيمي :مقرر توصيف العلوم الإدارية كلية:  
 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

 التنظيميالسلوك  :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3 
-- -- -- 
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 الثالث المستوى والفصل الدراسي:  .4

 مبادئ إدارة األعمال :()إن وجدتالسابقة لدراسةالمقررالمتطلبات   .1

 ----------------------------------------------- :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6

 إدارة األعمال :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7

 عربي لغة تدريس المقرر:  .8

 انتظام نظام الدراسة:  .9

 نظري + عملي أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

  :مكان تدريس المقرر  .11

 القيسيد/ياسر مهيوب  اسم معد مواصفات المقرر:  .12

  تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13

 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 

 على الوقوف و ، المختلفة المنظمات في اإلنساني السلوك على لتعرفا

 الجوانب على التعرف ثم  المنظمات على السلوك هذا وطبيعة مفهوم

 السلوك لعلم التاريخي بالتطور اإللمام وكذلك بالعمل المرتبطة السلوكية

 المرتبطة العلوم كذلك بتفسيره، اهتمت التي المختلفة والنظريات التنظيمي

 الشخصية مثل التنظيمي للسلوك الرئيسة والمحددات ، التنظيمي السلوك بعلم

 ، لديناميكية العم ، والحوافز الدوافع ، والتعلم ،اإلدراك والقيم االتجاهات ،

،  التنظيمي والصراع التفاوض ،وأخيرا   واالبتكار اإلبداع ، والقوة القيادة

 منظمات األعمال. العاملين في بيئة في العمل وأخالقيات  وأهمية غرس القيم

 



 

3 

 

 :رتوصيف مقر

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 :على اكتساب المهارات التاليةيكون قادرا  أنعلى المقرر بنجاح  إكماليتوقع من الطالب عند 

  ة والفهم:يمهارات المعرفال -1

A1منظمات األعمال بيئة في العمل وأخالقيات ، المهنة بِأخالقيات الطالب :تعريف 

:A2ونظريات السلوك التنظيمي التنظيمي للسلوك العامة بالمفاهيم الطالب تعريف، 

 . األعمال تإدارة منظما في التنظيمي السلوك محددات 

A3 اإلداري اإلبداع على ذالك وتأثير والجماعي الفردي اإلبداع أساليب الطالب :تعريف 

 ، للمنظمات

:A4المنظمات داخل ومعوقاته اإلبداع التنظيمي،وعناصر المناخ أبعاد الطالب تعريف  

A5المنظمات في والتطوير التغيير عملية إدارة مهارات الطالب : تعريف. 

 : المهارات الذهنية -2
B1:التنظيمية الصراعات إدارة أساليب تحليل مهارات 

:B2 الفعالة اإلدارية قيادةلل التخطيط والتحليل مهارات. 

:-B3 الناجحة التنظيمية االتصال مهارات. 

:-B4 والتطوير التغيير عمليات إدارة مهارات. 

:B5 المنظمات في واالبتكار اإلبداع إدارة مهارات. 

 :المهارات العملية المهنية -3

C1: التعاونيلقدرة على تحمل المسئولية , وذلك بالعمل الجماعي 
C2:تطوير العمل في المشاريع التنموية والشركات  إدارة و القدرة على 
C3: المواكبة لسوق العمل  إلبداعية واالبتكاريةا القدراتتنمية 
 المهارات العامة : -4

D1مهارة العمل الميداني وإعداد التقارير اإلدارية واالقتصادية: 
D2 التطور التكنولوجي: مهارة القدرة على استخدام ومواكبة 
D3 مهارة تعزيز وغرس القيم والسلوكيات االيجابية بين العاملين : 
D4: مهارة ربط النظري بالعملي 
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياتالتدريس والتقويمرابعا: 

 :مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةالتدريس والتقويمأوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

A1بِأخالقيات الطالب :تعريف 

 بيئة في العمل وأخالقيات ، المهنة

  منظمات األعمال

A2:العامة بالمفاهيم الطالب تعريف 

ونظريات السلوك  التنظيمي للسلوك

 ،التنظيمي

 3Aاإلبداع أساليب الطالب :تعريف 

 على ذالك وتأثير والجماعي الفردي

 األعمال لمنظمات اإلداري اإلبداع

A4:المناخ أبعاد الطالب تعريف 

 ومعوقاته اإلبداع التنظيمي،وعناصر

منظمات  بيئة المنظمات داخل

  األعمال

A5إدارة مهارات الطالب : تعريف 

 .المنظمات في والتطوير التغيير عملية

 المحاضرات -
 يالعصف الذهن -
والمشاريع التكاليف -

 الفردية
 الحاالت العملية  -
 المناظرة  -
 .التعلم الذاتي -
 اإليضاحيةالعروض  -
 

 لفصليةاالختبارات ا -

يف تقيم التكال -

 والتقارير

 تحتليل احلاال -

 ينهائاالختبار ال -

 واألبحاث ةالمشاركتقيم  -

 

  مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجيةالتدريس والتقويم:                                                     خامسا:

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

B1:أساليب تحليل مهارات 

 التنظيمية الصراعات إدارة

B2:-التخطيط  مهارات

 .الفعالة اإلدارية قيادةلل والتحليل

B3-:االتصال مهارات 

 .الناجحة التنظيمية

B4-:عمليات إدارة مهارات 

 .والتطوير التغيير

B5:اإلبداع إدارة مهارات 

 المنظمات في واالبتكار

المحاضرات والعروض  -

 اإليضاحية

التعلم من خالل  -

 المجموعات

 حل المشكالت -

 العمليةالحاالت  -

 االختبارات الفصلية  -

 االختبارات المفاجئة  -

 تحليل الحاالت  -

 االختبار النهائي -

 تقيم التقارير والواجبات -
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 :رتوصيف مقر

مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية(باستراتيجيةالتدريس  :سادسا

 :والتقويم
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

 :C1تحمل  ىالقدرة عل

المسئولية وذلك بالعمل الجماعي 

 التعاوني

C2: القدرة على إدارة و تطوير

العمل في المشاريع التنموية 

 ومنظمات األعمالوالشركات 
C3: تنمية القدرات اإلبداعية

واالبتكارية المواكبة لسوق 

  العمل

 العملية التدريبات -

 حل املشكالت -

 ضاحيةالعروض اإلي -

 احملاكاة -

 العصف الذهين -
 

 اريعتقيم التكاليف واملش -

 ة والتطبيقيةاالختبارات التحريري -

 املالحظة الشخصية -

 :التدريس والتقويم بإستراتيجيةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( : سابعا 
المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

D1:ميداني مهارة العمل ال
وإعداد 

 واالقتصاديةالتقاريراإلدارية
D2:  مهارة القدرة على استخدام

 ومواكبة التطور التكنولوجي
D3: مهارة تعزيز وغرس القيم

بين والسلوكيات االيجابية
 العاملين 

D4:  مهارة ربط النظري 
 بالعملي

 

 التطبيق العملي -

 كتابة التقارير -

 تمثيل األدوار -

 المحاكاة -

 المناظرة -

 تقويم المهارات التكنولوجية والبحثية  -
 كتابة وعرض التقارير -

 ةوالفردي تقويم المناقشات الجماعية -

 المالحظة الشخصية -
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موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم : ثامنا

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 أوال:الجانب النظري والعملي                                                       

 المواضيع التفصيلية المقرروحدات/ موضوعات  الرقم
عدد 

 األسابيع
الساعا

ت 

 الفعلية

رموز 

مخرجات 

تعلم 

 المقرر

1 

 التنظيمي السلوك مفهوم-
 

  السلوك التنظيميمفهوم  

  تطور التاريخي لدراسة السلوك

 التنظيمي

 للسلوك المفسرة النظريات 

 التنظيمي

1 3 

A1,B2,

B3,D1,

D3,C1 

2 

 للسلوك وأهميته إلدراكا
 التنظيمي

  وأهميته اإلدراكمعنى 

 التنظيمي للسلوك

  العوامل المؤثرة في

 اإلدراك

  لإلدراك إداريةتطبيقات 

1 3 

A1,A2,

A3,B2,

B3,D2,

D3,C3 

3 

 للسلوك وأهميتهالتعلم 

 تنظيميال

 

  وأهميتهمفهوم وطبيعة التعلم 

 للسلوك

  نظريات التعلم )كيف يمكن

 اكتساب سلوك جديد(

 السلوك إضعاف أوعلى  اإلبقاء 

  حيز  إلىنقل السلوك المتعلم

  الواقع

  ةاإلدارتطبيق مبادئ التعلم في 

1 3 

a1,a3,
b1,c1,d

2 

4 

وعالقتها  مفهوم الدافعية

 بالسلوك التنظيمي

 معني الدافعية وعالقتها بالسلوك 

  نظريات الدافعية 

  لنظريات  اإلداريالتطبيق

 الدافعية.

1 3 

a3,b2,c
1,c2,d1

,d3 

1 

مفهوم وتعريف الشخصية 

وعالقتها بالسلوك 

 التنظيمي

 

  مفهوم وتعريف الشخصية 

 مكونات وجوانب الشخصية 

  العوامل المؤثرة في تكوين

 الشخصية 

  عالقات بعض بيانات الشخصية

 باألداء

 عالقة الشخصية بالسلوك 

 قياس الشخصية 

1 3 

a1,a2,
a3,a4,
b1,b2, 
c1, 
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6 

وعالقاتها  جماعات العمل

 التنظيمي كبالسلو

 

  بجماعات العمل المقصود

 وتكوينها

  تماسك الجماعة 

 الفريق 

 صراع الجماعة وحل النزاع 

 اتخاذ القرارات الجماعية 

1 3 

a1,a2,
b5,c2,c

3, 

  االمتحان النصفي 7

---------------------------- 
1 3 

جميع 

 المخرجات

8 

 

 اإلبداعية القيادة

  وأهميتهاالمقصود بالقيادة 

 للسلوك

 شخصية القائد 

  القياديالسلوك 

  الدراسات والنظريات الحديثة

 في السلوك القيادي

 

1 3 

a1,a3,
b3,c3,d

1,d4 

9 

  اإلدارية تاالتصاال
 

  وأهميتهمفهوم االتصال  

  واإلداريةاالتصاالت التنظيمية  

  المهارات الشخصية في

 االتصال

1 3 

a1,a2,
a4,b2,
b3,c3, 
,d1,d3 
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 وتأثيرهمسببات ضغوط العمل   ضغوط العملإدارة 

 األداءعلى 

  عالج ضغوط العمل 

  الطرق التنظيمية لعالج ومنع

 ضغوط العمل

 3 

a1,a2,
a3,b3,c

3,c4 
,d1,d2, 

11 

 يوالتطوير ف التغير إدارة

 المنظمات

 تغيير في مهمة الشركة 

 تغيير في االستراتيجيات. 

  تغيير في النظم التشغيلية بما

ذلك تغييرات في  في

بين  طوالرواب تالمسؤوليا

 .والموظفين نييالمسؤل

 تغيير في التكنولوجية. 

  تغيير في المواقف

 .والسلوكيات لألفراد

 

1 3 

a1,a2,
b5,c2,c

3, 
,d1,d3 

12 

 االمتحان النهائي
 

------------------------------------ 
1 3 

مجيع 

خمرجات 

 التعلم

   إجمالي األسابيع والساعات
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 التدريس: إستراتيجية: تاسعا

 محاضرات.

 تطبيق عملي في المعمل.

 واجبات منزلية

 مناقشة جماعية

 تكاليف جماعية

 للمقرر الفعال العرض في المعلومات تكنولوجيا ستخداما

 المقرر مع الطالب تعامل في )االنترنت( الدولية المعلومات شبكة استخدام

 

I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

 a1,a3,b3,c3,d1 3,6,10 5 تكاليف فردية 1

 a1,b1,b2,d3,c1 5,12, 5 تكاليف مجاعية 2

3 
 ةة يف القاعالتفاعل واملشارك

a1,a2,a4,b2,b3,c3, 
,d1,d3       

 

 5 بيعكل األسا

 إليضاحية استخدام العروض ا 4
a1,a2,b5,c2,c3, 

,d1,d3 
 5 ابيعاألس كل

 5 بيعكل األسا a1,b1,b2,d3,c1 واجبات منزلية 5

 تقويم التعلم:عاشرا: 

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة إلى 

يم ودرجة  التق

 النهائي

 المخرجات التي يحققها

 a1,a3,b3,c3,d1 %5 5 2 األنشطة والتكاليف 1

 a1,b1,b2,d3,c1 %5 5 4 اختبارات قصرية 2

 جميع المخرجات %20 20 7 اختبارات نصفية 3

 وأحباث مشاريع 4
11 

10 10% 
a1,a2,a4,b2,b3,c3, 

,d1,d3       
 

 جميع المخرجات %60  60 12 االختبار النهائي 5

  %111 111  :اإلجمالي 

 :تعلملمصادر االحادي عشر: 
 النشر، بلد النشر(.)اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار 

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
 .مصر .والتوزيع للنشر العصرية المكتبةالتنظيمي  السلوك   (2002 )زناتي، ربيع محمد

 المساعدةالمراجع 

محمد رفاعى.د :ومراجعة تعريب ، ) روبرت ( بارون ، )جيرالد( جرينبرج  

  المريخ دار : لرياضالمنظمات  في السلوك إدارة ا.م 2000 ، ه 1023  بسيونى، على إسماعيل .د 



 

9 

 

 :رتوصيف مقر

،منظمات في والجماعي الفردي السلوك دراسة التنظيمي السلوك)م (2002قاسم محمد القريوتي - 
 وائل دار :عمان .)الخامسة الطبعة( .األعمال

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 . للجامعة األردنية  االلكتروني الموقع -

 . التنظيمي السلوك في المتخصصة العلمية المواقع      -
 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.: الثاني عشر
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 والغياب:حضور ال  .1

بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة من المحاضرات  %52اذا تغيب الطالب 

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .2

 يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:  .3

 كما في الالئحة.

 :المشاريعوالتكليفات / المهام  .4

 المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.يسلم الطالب التكاليف في 

 :الغش  .1

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

 :نتحالاال  .6

 يفصل سنه من الدراسة.

 :سياسات أخرى  .7
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I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم ياسر مهيوب محمد / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف الستين بجوار محطة توفيق عبدالرحيم السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

      Yaser_maheub72@yahoo.com البريد اإللكتروني 
II. :معلومات عامة عن المقرر 

التنظيميالسلوك  :اسم المقرر  .1  

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

Yaser_maheub72@yahoo.com 

 المجموع
 تدريب عملي سمنار نظري

3     

 األولالدراسي  لالمستوي الثالث الفص المستوى والفصل الدراسي:  .4

 مبادئ اإلدارة :(لدراسة المقرر)إن وجدتالمتطلبات السابقة   .5

 اليوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

 برنامج إدارة األعمال :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7

 العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 مكان تدريس المقرر:   .9

 

 جامعة األندلس

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

 مفهوم على الوقوف و ، المختلفة المنظمات في اإلنساني السلوك على لتعرفا

 السلوكية الجوانب على التعرف ثم  المنظمات على السلوك هذا وطبيعة

 التنظيمي السلوك لعلم التاريخي بالتطور اإللمام وكذلك بالعمل المرتبطة

 السلوك بعلم المرتبطة العلوم كذلك بتفسيره، اهتمت التي المختلفة والنظريات

 االتجاهات ، الشخصية مثل التنظيمي للسلوك الرئيسة والمحددات ، التنظيمي

 ، والقوة القيادة ، لديناميكية العم ، والحوافز الدوافع ، والتعلم ،اإلدراك والقيم
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  وأهمية غرس القيم،  التنظيمي والصراع التفاوض ،وأخيرا   واالبتكار اإلبداع

 منظمات األعمال. العاملين في بيئة في العمل وأخالقيات

 

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 المهارات المعرفية والفهم .1

 المهارات الذهنية .2

 المهارات اإلدراكية  .3

 المهارات العامة .4

 

 

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلية األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم

1 

 السلوك مفهوم-
 التنظيمي

 

  السلوك التنظيميمفهوم  

  تطور التاريخي لدراسة السلوك

 التنظيمي

 للسلوك المفسرة النظريات 

 التنظيمي

1 3 

2 

 وأهميته اإلدراك

 التنظيمي للسلوك

  وأهميته اإلدراكمعنى 

 التنظيمي للسلوك

  العوامل المؤثرة في

 اإلدراك

  لإلدراك إداريةتطبيقات 

1 3 

3 

 وأهميتهالتعلم 

 تنظيميال للسلوك

 

  وأهميتهمفهوم وطبيعة التعلم 

 للسلوك

  نظريات التعلم )كيف يمكن

 اكتساب سلوك جديد(

 إضعاف أوعلى  اإلبقاء 

 السلوك

  حيز  إلىنقل السلوك المتعلم

  الواقع

  ارةاإلدتطبيق مبادئ التعلم في 

1 3 

4 

 مفهوم الدافعية

وعالقتها بالسلوك 

 التنظيمي

 وعالقتها  معني الدافعية

 بالسلوك

  نظريات الدافعية 

  لنظريات  اإلداريالتطبيق

 الدافعية.

1 3 

5 

مفهوم وتعريف 

الشخصية 

  مفهوم وتعريف الشخصية 

 مكونات وجوانب الشخصية 

  العوامل المؤثرة في تكوين

 الشخصية 

1 3 
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وعالقتها بالسلوك 

 التنظيمي

 

  عالقات بعض بيانات

 باألداءالشخصية 

  بالسلوكعالقة الشخصية 

 قياس الشخصية 

6 

 جماعات العمل

وعالقاتها 

 التنظيمي كبالسلو

 

  المقصود بجماعات العمل

 وتكوينها

  تماسك الجماعة 

 الفريق 

 صراع الجماعة وحل النزاع 

 اتخاذ القرارات الجماعية 

1 3 

  االمتحان النصفي 7

---------------------------- 
1 3 

     

8 

 

 اإلبداعية القيادة

  وأهميتهاالمقصود بالقيادة 

 للسلوك

 شخصية القائد 

 السلوك القيادي 

  الدراسات والنظريات الحديثة

 في السلوك القيادي

 

1 3 

9 

 تاالتصاال

  اإلدارية

 

  وأهميتهمفهوم االتصال  

  االتصاالت التنظيمية

  واإلدارية

  المهارات الشخصية في

 االتصال

1 3 

10 

ضغوط إدارة 

 العمل

  وتأثيرهمسببات ضغوط العمل 

 األداءعلى 

  عالج ضغوط العمل 

  الطرق التنظيمية لعالج ومنع

 ضغوط العمل

 3 

11 

إدارة التغير 

 يوالتطوير ف

 المنظمات

 تغيير في مهمة الشركة 

 تغيير في االستراتيجيات. 

  تغيير في النظم التشغيلية

ذلك تغييرات في  فيبما 

 بين طوالرواب تالمسؤوليا

 .والموظفين نييالمسؤل

 تغيير في التكنولوجية. 

  تغيير في المواقف

 .والسلوكيات لألفراد

 

1 3 

 -------------------------  االمتحان النهائي 12
  

3 

   إجمالي األسابيع والساعات
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 الجانب العملي:                                            

 العمليكتابة تجارب )مواضيع / مهام( النشاط 

 الساعات الفعلية عدد األسابيع المهام / التجارب العملية الرقم

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

    

   إجمالي األسابيع والساعات

 
 

VI. استراتيجية التدريس 

0. 

 محاضرات.

 تطبيق عملي في المعمل.

 واجبات منزلية

 مناقشة جماعية

 تكاليف جماعية

 للمقرر الفعال العرض في المعلومات تكنولوجيا ستخداما

 المقرر مع الطالب تعامل في )االنترنت( الدولية المعلومات شبكة استخدام
 

 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  االسبوع التكليف/النشاط الرقم

 5 3,6,10 تكاليف فردية 1

 5 ,5,12 تكاليف مجاعية 2

ركة يف التفاعل واملشا 3

 القاعة
 5 كل األسابيع

 استخدام العروض 4

 اإليضاحية 
 5 كل األسابيع

 
 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
درجة  التقويم 

 النهائي(
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 %5 5 2 األنشطة والتكاليف  .1

 %5 5 4 اختبارات قصرية  .2

 %20 20 7 اختبارات نصفية 3

 %10 10 11 وأحباث مشاريع 4

 %60  60 12 االختبار النهائي 1

 111  :اإلجمالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. :مصادر التعلم 

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
 .مصر .والتوزيع للنشر العصرية التنظيمي المكتبة السلوك   (2002 )زناتي، ربيع محمد

 المساعدةالمراجع 

محمد رفاعى.د :ومراجعة تعريب  2000 ، ) روبرت ( بارون ، )جيرالد( جرينبرج  

  المريخ دار : لرياض ا المنظمات في السلوك ا إدارة.بسيونى، على إسماعيل .د 

،منظمات في والجماعي الفردي السلوك دراسة التنظيمي السلوك)م (2002قاسم محمد القريوتي - 
 وائل دار :عمان .)الخامسة الطبعة( .األعمال

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 . للجامعة األردنية  االلكتروني الموقع -

 . التنظيمي السلوك في المتخصصة العلمية المواقع      -

 
X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

 الحضور والغياب:    .1

 الحضور المتأخر:    .5

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:  .3

 :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 :الغش  .2

 االنتحال:  .6
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 سياسات أخرى:  .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


