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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات معتمدة 3    المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 (وجدت إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 3-دار 202

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال توجد 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  التدريسيةعدد الساعات  الدراسة نمط م

   المحاضرات التقليدية 1

 %100 45 التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45=  15ساعات *  3 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  )تذكر(ى أخر 4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

 15 المكتبة 3

 5 المشاريع /إعداد البحوث 4

 - )تذكر(أخرى  5

 ساعة 40 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 



 

 
4 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

على من خالل التركيز  المختلفة،في منظمات األعمال  لموارد البشريةفكرة شاملة عن إدارة ا إلى تكوين المقرريسعى هذا 

دور إدارات الموارد البشرية في التعامل مع المورد  ، بما في ذلكاووظائفه اوأهدافه لموارد البشريةدراسة مفهوم إدارة ا

اء اخ المناسب لهم ألدوتوفير المن البشري. واألساليب المستخدمة لتوفير األفراد األكفاء، واإلبقاء عليهم وتنمية مهاراتهم،

 .ةة إدارة الموارد البشريوالمشكالت وكيفية التغلب عليها، إضافة إلى التعريف بأنشط اواجباتهم على أفضل وجه. والقضاي

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 ودورها االستراتيجي داخل المنشأة لموارد البشريةإدارة ا ودور مفهومب يسي من تدريس هذا المقرر هو التعريفالهدف الرئ

أنشطة وعلم  معرفة مراحل تطورإلى  المقرركما يهدف  .تنظيم العالقة بين إدارة الموارد البشرية واإلدارات التنفيذيةكذلك و

م بأخالقيات معرفة التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية في المنظمات المعاصرة. وكذلك اإللماو الموارد البشرية إدارة

وظائف العملية إلدارة الموارد البشرية، تقييم األداء، التدريب، األجور وتقييم الوظائف.الالعمل في هذا المجال،   

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 س   - 1ع األساسية المرتبطة بالمقرر.جميع المصطلحات والمفاهيم يعرف :  1.1

حدد :  1.2 ية األخرى، عالقة ي يذ ية واإلدارات التنف ية تنظيم العالقة بين إدارة الموارد البشررررررر كيف

تخطيط القوى العاملة بالتخطيط االسررتراتيجي للمنظمة، أهمية تخطيط القوى العاملة، مشرراكل أو 

ية  عال عاملة، محددات ف يار معوقات تخطيط القوى ال ية االخت ية االسررررررتقطاب، مراحل عمل عمل

ومعايير االختيار، أنواع االختبارات، أهمية تقييم األداء، مشرررررركالت تقييم األداء والقواعد التي 

 يجب مراعاتها عند تقييم األداء، اختالفات في عالقات العمل الدولية.

 س  - 2ع

  المهارات 2

الموارد البشررية، األبعاد األسراسرية لتخطيط القوى العاملة، التحديات التي تواجه إدارة يشررح :  2.1

أسرررررراليب أو طرل تحليل الوظائف، كيف تطورت إدارة الموارد البشرررررررية، واالعتبارات الواجب 

ية األجور لألفراد  لة، أهم عام حل تخطيط القوى ال لة، مرا عام جاح تخطيط القوى ال ها لن عات مرا

محددة لمسرررتويات األجور والمبادل العامة لمسرررتويات والمنظمات والمجتمع، اشررررح العوامل ال

األجور، مراحل تحليل الوظائف، المبادل األسرررراسررررية للتدريب، مكونات النظام التدريبي، برامج 

صرررريانة الموارد البشرررررية، طرل ومداخل تقييم األداء، وظيفة اختيار وتعيين وتدريب وتعوي  

 وتقييم أداء المديرين الدوليين.

 ر -  1م

المداخل المختلفة لتنظيم إدارة الموارد البشرررررررية، التدريب والتعليم والتنمية، طرل يميز بين :   2.2

تقييم الوظائف، يقارن بين مصررررادر االسررررتقطاب الداخلي والخارجي، أنواع المقابالت، أسرررراليب 

 التدريب المختلفة.

 ت - 2م

  الكفاءات 3

 ت  - 1ك عرض الواجبات. وشفهياً فيبفاعلية كتابياً مع االخرين يتواصل  3.1

 ت  - 2ك في مجال الموارد البشرية. يستخدم شبكة المعلومات والتقنية الحديثة 3.2

 ت  - 3ك في االنشطة االكاديمية والطالبية. يعمل بفاعلية ضمن فريق ومجموعات العمل 3.3
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 9 العام إلدارة الموارد البشريةاإلطار  1

 6 تخطيط القوى العاملة 2

 6 االستقطاب واالختيار والتعيين 3

 6 األجور وتقييم الوظائف 4

 6 التدريب 5

 3 صيانة الموارد البشرية 6

 6 م األداءتقيي 7
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 3 وظائف إدارة الموارد البشرية في الشركات الدولية 8

 45 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرلمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
يعرف : جميع المصرررطلحات والمفاهيم األسررراسرررية 

 المرتبطة بالمقرر.

 النظرية  المحاضرة -

  المساندة القراءات -

  الجماعيةالنقاش  -

  البحثية األورال إعداد -

 الفردية واجبات المنزليةال -

 واإللقاء العرض -

 تحريريةال ختباراتاال -

 )الفصلية والنهائية(

 واجبات المنزليةال تقويم -

 البحث أورالتقويم  -

 الفردية

 اإللقاءو العرض تقويم -

 

1.2 

كيفيرررة تنظيم العالقرررة بين إدارة الموارد  :يحررردد 

البشرية واإلدارات التنفيذية األخرى، عالقة تخطيط 

بالتخطيط االسررررررتراتيجي للمنظمة،  عاملة  القوى ال

، مشرررررراكل أو معوقات أهمية تخطيط القوى العاملة

تخطيط القوى العرراملررة، محررددات فعرراليررة عمليررة 

االسررررررتقطرراب، مراحررل عمليررة االختيررار ومعررايير 

الختيررار، أنواع االختبررارات، أهميررة تقييم األداء، ا

مشركالت تقييم األداء والقواعد التي يجب مراعاتها 

عنرررد تقييم األداء، اختالفرررات في عالقرررات العمرررل 

 الدولية.

 المهارات 2.0

2.1 

التحررديررات التي تواجرره إدارة الموارد  يشرررررررح : 

سية لتخطيط القوى العاملة،  البشرية، األبعاد األسا

يل الوظائف، كيف تطورت  يب أو طرل تحل أسرررررررال

إدارة الموارد البشررررررريرررة، واالعتبرررارات الواجرررب 

مراعرراتهررا لنجرراح تخطيط القوى العرراملررة، مراحررل 

تخطيط القوى العررراملرررة، أهميرررة األجور لألفراد 

ت والمجتمع، اشرررررررح العوامررل المحررددة والمنظمررا

لمسررررررتويات األجور والمبادل العامة لمسررررررتويات 

األجور، مراحل تحليل الوظائف، المبادل األساسية 

للتدريب، مكونات النظام التدريبي، برامج صرررررريانة 

الموارد البشررررررريررة، طرل ومررداخررل تقييم األداء، 

وظيفررة اختيررار وتعيين وترردريررب وتعوي  وتقييم 

 ديرين الدوليين.أداء الم

 

 

 المحاضرات النظرية -

 الواجبات الفردية والجماعية-

 النقاش والحوار الجماعي -

 التدريب العملي -

 أسلوب حل المشكالت -

 

 
 
 

 تحريريةال ختباراتاال -

 )الفصلية والنهائية(

 واجبات الفرديةال تقويم -

 تقويم التدريب العملي -

 اإللقاءو العرض تقويم -

2.2 

المداخل المختلفة لتنظيم إدارة الموارد  بين :يميز 

البشرررررررية، التدريب والتعليم والتنمية، طرل تقييم 

الوظائف، يقارن بين مصرررادر االسرررتقطاب الداخلي 

والخرارجي، أنواع المقرابالت، أسررررررراليرب التردريرب 

 المختلفة.

 الكفاءات 3.0

3.1 

رض ع بفاعلية كتابياً وشررفهياً فيمع االخرين يتواصررل 

 الواجبات.
المترررابعرررة المبررراشرررررررة ألداء 

عن طريق نظام البالك الطالب 

 بورد

 الواجبات والتكليفات

3.2 
 في مجال يسرررررتخدم شررررربكة المعلومات والتقنية الحديثة

 االدارة.
المحاضررررات النظرية والتعليم 

 اإللكتروني

 الواجبات والتكليفات

3.3 
في  يعمررل بفرراعليررة ضررررررمن فريق ومجموعررات العمررل

 االنشطة االكاديمية والطالبية.
 التكليفات ورش العمل والسمنارات

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 20 األسبوع السادس  1اختبار تحريري  1
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 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 20 األسبوع الثاني عشر  2اختبار تحريري  2

 10 األسبوع الرابع واألسبوع الثامن  واجبات   3

 50 يحدد من عمادة القبول والتسجيل اختبار تحريري نهائي  4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
يتم اختيار أحد اعضاء هيئة التدريس لتقوم بوظيفة المرشد االكاديمي للطالب / للطالبات  أكاديميساعات اسبوعية ارشاد ( 10)

حيث تقدم النصائح واالرشادات الالزمة الخاصة بتحسين مستوى اداء الطالب و الطالبات في االختبارات، ومتابعة الطالب و 

 .لمنذرات ومحاولة حل المشاكل التي تعترضهمالطالبات المتغيبات باستمرار عن المحاضرات، والطالب / الطالبات ا

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 .م 2019  مكتبة المتنبي  ،    الدمام - إدارة الموارد البشرية،محمد ربيع زناتي ، للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 

، الطبعة الثانية عّمان: دار وائل للنشر والتوزيعإدارة الموارد البشرية، محفوظ أحمد جودة ،

(2014.) 

عّمان: دار وائل للنشر،  –إدارة الموارد البشرية،. سهيلة محمد عباس ،و علي حسين علي 

 (.2007الطبعة الثالثة )

 اإللكترونيةالمصادر 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  المواد
http://www.fiseb.com+/المكتبة االلكترونية المجانية، إدارة األعمال 

   /www.ipa.edu.sa  معهد االدارة العامة 
 http:\\lib.nu.edu.su/DigitlLibbrary.aspxروابط المكتبة الرقمية

  

 ال توجد   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 طالب 40لـ تتسع  قاعة دراسية إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 مرفق معه جهاز كمبيوتر  جهاز عرض البيانات

 اقالم وماسحة سبورة. وسبورة معطابعة  تبعاً لطبيعة التخصص() أخرى تجهيزات

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرل الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 غير مباشر  الطالب  فاعلية التدريس 

 مباشر  قيادات البرنامج فاعلية طرل تقييم الطالب 

 مباشر  أعضاء هيئة التدريس  مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر 

 مباشر  البرنامجقيادات  مصادر التعلم 
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 
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 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 ح. اعتماد التوصيف 
 مجلس القسم جهة االعتماد

 هـ     1441-3/3/3/1440مجلس القسم  رقم الجلسة

 هـ 17/2/1441 الـموافق اجتماع قسم إدارة األعمال األول   بتاريخ األربعاء تاريخ الجلسة

 


