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  السلوك التنظيمي  اسم المادة

  مقرر الفصل

 
 أهداف المادة

 

تأثیر والتطورات التي عرفها أصبح لها  ،المنظمات تنظیم حیاة االشخاص في و لتنظيمي السلوك امعرفة مفهوم واهمية 

 .المنظماتمستقبل  في

 
 التفاصيل األساسية للمادة

 

 

 
 الكتب المنهجية

 

 السلوك التنظيمي انعكاسات السلوكيات الوظيفية للعاملين في اداء المنظمات د. سعد علي حمود العنزي 
 
 

 
 رجيةالمصادر الخا

 

 السلمي علي دكتور االدارة في االنساني السلوك
   ابراهيم عنايات. د مازن ليلى. دالعلوم السلوكية 

 

 
 تقديرات الفصل

 

امتحان الشهر 
 االول 

 الدرجة النهائية نهاية الفصل  مشاركة بحثية  امتحان الشهر الثاني 
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 معلومات أضافية
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