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 األعمالقسم إدارة  : الكلية/ القسم 

 
 أ ( تحديد المقرر والمعلومات العامة 

  – بشريةإدارة الموارد الاسم المقرر و رقمه:     – 1

 

 ساعات 4الساعات المعتمدة:   – 2

 

 بكالوريوسالبرنامج :  البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها – 3

 

 ........ اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس  المقرر:  – 4

 

 السنة الثالثة :المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذه المقرر فيه – 5

 

 ال يوجد :)إن وجدت(  المقرر الهذ السابقةالمتطلبات  – 6

 

 ال يوجد :)إن وجدت( المقرر االمتطلبات المصاحبة لهذ – 7

 

 إدارة األعمالمقر كلية : للمؤسسة التعليمية لمقرر إن لم يكن في المقر الرئيسمكان تدريس ا  – 8

 ب ( األهداف   

 للطلبة المسجلين في هذا المقرر:وصف موجز لنتائج التعلم األساسية  – 1

ارة يهدف المقرر تعريف الطالب بالوظائف األساسية التي تقوم بها إدارة الموارد البشرية وعالقة هذه اإلد
.باإلدارات األخرى في المنظمة  

دراسة مشكالت األفراد والجماعات في موقعهم الوظيفي ودراسة الجوانب األساسية التي لكما يهدف   
إدارة الموارد البشرية وهي: التصميم والتحليل واالستقطاب و االختيار والتعين والتعويضات تعالجها 

.والحوافز  وإدارة الموارد البشرية في المنشآت الصغيرةوقياس األداء والتدريب   

دراسية يستطيع من خاللها تنمية قدراته في عرض وتحليل للمشكالت والتي يتضمن المقرر أيضا حاالت  
 داخل المنظمة الموارد البشريةبإدارة  تتعلق

  :صف باختصار أية خطط  يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر  – 2



 

على تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا  االعتماديتم تحسين المقرر عن طريق مراجعة الشبكة الدولية ) اإلنترنت ( مع  -
 طلوب.الحديثة إلحداث التغيير الم

 المراجعة الدورية للمقرر وذلك بالوقوف على أحدث البحوث العلمية في المجال. -
 تبادل الخبرات مع أعضاء هيئة التدريس في جامعات المملكة وخارجها إلثراء محتوى المقرر. -

 ج ( وصف المقرر:

 المطلوب بحثها وشمولها الموضوعات – 1

 ساعات االتصال عدد األسابيع الموضوع

 4 1 مفاهيم األساسية إلدارة الموارد البشريةال -

 4 1 تحليل الوظائف -

 4 1 تخطيط الموارد البشرية -

 4 1 توظيف الموارد البشرية -

 4 1 تدريب وتطوير الموارد البشرية -

 4 1 تقييم أداء الموارد البشرية -

 4 1 تخطيط وتنمية المسار الوظيفي -

 4 1 والرواتب والتعويضاتأنظمة األجور  -

 4 1 استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في ظل العولمة -

 4 1 نظام معلومات الموارد البشرية -

 4 1 االتجاهات الحديثة إلدارة الموارد البشرية -

 4 1 إدارة الموارد البشرية الدولية -

 4 1 االختبار الشهري الثاني -

 4 1 مراجعة عامة

   االختبار الفصلي )النهائي(

 

 :تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم – 4
 من خالل تطبيق المقرر خالل الفصل الدراسي يتم تطوير نتائج التعلم للفصول القادمة بإذن هللا -

 

 :المعرفة –أ 

 

(i) ررفة التي سيتم اكتسابها في المقروصف المع: 

 .إدارة الموارد البشريةجديدة في إكساب الطالب معلومات ومعارف  -

(iiالمطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة )( استراتيجيات التعليم )التدريس: 

 -زيووارات ميدانيووة – تقووارير –نموواذج  -أمثلووة -تعلووم تعوواوني -مناقشووات -عموول ورش –محاضوورات  -واجبووات –بحووو            
 مشروعات

(iiiطرق تقييم المعرفة المكتسبة ): 

 العرض. وقدرته على وأفكارهالشفوي: مناقشات الطالب  ستوىالم -

 التطبيقي: البحو  ،الواجبات، االختبارات الفصلية والنهائية. المستوى -

 المالحظة: مالحظة أداء الطالب في القاعة الدراسية. -
 
 
 
 

 المهارات المعرفية )اإلدراكية( –ب 

 

 المهارات المعرفية المطلوب تطويرها: (1)

 ين المعرفة المكتسبة والتطبيق العمليالربط ب -

 .الموارد البشريةإدارة إدراك بعض التطبيقات العملية في مجال  ىالقدرة عل -

 استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية: (2)



 

 المناقشة.ى العرض، القدرة على المحاضرة، القدرة عل

 بة:طرق تقييم المهارات المعرفية المكتس (3)

 الشفوي: مناقشات الطالب وأفكاره، عمل الطالب الجماعي التعاوني المستوى -
 لنهائيةاالتحريري: االختبارات الفصلية و المستوى -

 التطبيقي: البحو ، الدراسات، النماذج واألمثلة العملية. المستوى -

 المالحظة: مالحظة أداء الطالب في القاعة الدراسية. -

 والمسئولية ( الشخصيةية )البينمهارات العالقات   –ج 

 

 وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين، والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب تطويرها:   (1)

 العمل الجماعي والتعاونيتنمية القدرة على  -
 اآلخرينمع  اإلنسانيةتطبيق مبادئ العالقات  -
 مهارات التعلم الذاتيتنمية القدرة على  -
 نجاح المهمة.فريق العمل والمحافظة على  دارةإتنمية القدرة على  -

 استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات: (2)

 األدوارتمثيل  -

 دراسة الحالة -

 العمل الجماعي -

 تشجيع استخدام مصادر الشبكة االنترنت -

 العرض التوضيحي -

 تحمل المسئولية:ى درتهم علات العالقات الشخصية وقطرق تقييم اكتساب الطلبة لمهار (3)

 البحو  الفردية والجماعية.إلى  باإلضافةالمختلفة  واألنشطة األعمالاالستنتاج والتحليل من خالل تقييم قدرة الطالب على  

 تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي   - 5
    

    

    

    

    

    

 

 مصادر التعلم -6


