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توصيف المقرر الدراسي
اسم المقرر :تطبيقات احلاسب فى إدارة املوارد البشرية

رمز المقررHR206 :
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نموذج توصيف مقرر دراسي
إسم المؤسسة التعليمية :جامعة القصيم
الكلية /القسم :كلية المجتمع ببريدة  /العلوم اإلدارية واإلنسانية .

تاريخ التوصيف 1440/5/30 :هـ

أ .التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 .1 .1اسم المقرر الدراسي ورمزه :تطبيقات الحاسب فى إدارة الموارد البشرية HR206 /
 .2 .2عدد الساعات المعتمدة 3 :ساعات
 .3 .3البرنامج (أو البرامج) الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي :إدارة الموارد البشرية
(في حال وجود مقرر عام في عدة برامج ،بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج)

.4
.5
.6
.7

 .4السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي :المستوى الرابع
 .5المتطلبات السابقة لهذا المقرر(إن وجدت) :ال يوجد متطلبات سابقة فى الخطة الحالية
 .6المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) :التوجد متطلبات متزامنة
 .7موقع تقديم المقرر ،إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية :كلية المجتمع ببريدة .
 .8نمط الدراسة المتبع (اختر كل ما ينطبق):
أ .قاعات المحاضرات التقليدية

√

النسبة:

%80

ب .التعليم اإللكتروني

√

النسبة:

%20

ج .تعليم مدمج (تقليدي وعن طريق اإلنترنت)

النسبة:

د .بالمراسلة

النسبة:

ه .أخرى

النسبة:

تعليقات:
 يتم استخدام قاعات المحاضرات التقليدية  ،باإلضافة الى استخدام التعليم االلكترونى من خالل نظامالبالك بورد في تحويل المحاضرات الى شرائح بوربونت يتم عرضها بالقاعات من خالل جهاز
عرض  ،ويتم أيضا تنفيذ االختبارات الفصلية الكترونيا والوجبات أيضا من خالل التكليفات للطالب
على برنامج البالك بورد ،باالضافة إلى استخدام الفصول االفتراضية التي يتيحها نظام البالك بورد
للمراجعة مع الطالب أينما وجدوا .
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ب .األهداف
 -1ماهدف المقرر الرئيس ؟
-

-

تعرف الطالب بالمفاهيم األساسية للحاسوب وتقنية المعلومات.
تعرف الطالب بنظم معلومات الموارد البشرية.
تعرف الطالب باإلدارة اإللكترونية .
تعرف الطالب ألنظمة أمن المعلومات.
تعرف الطالب لمتطلبات الحكومة اإللكترونية.
فهم الطالب ألنظمة الرقابة اإللكترونية.
تطبيق الطالب للتسويق اإللكتروني.
تطبيق الطالب لألرشيف اإللكتروني.
تطبيق الطالب لقواعد البيانات.

-2اذكر بإيجاز أي خطط  -يتم تنفيذها  -لتطوير وتحسين المقرر الدراسي ( .مثل االستخدام المتزايد لتقنية
المعلومات أو مراجع اإلنترنت ،والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة).

 يتم تحويل المقرر إلكترونيا ورفعه على نظام البالك بورد لكى يتم توفيره على صفحة الطالب علىالبالك بورد .
 يتم التواصل إلكترونيا مع الطالب من خالل الفصول االفتراضية التي تتيح لألستاذ التواصل معالطالب خارج الكلية وقيام الطالب بالتكاليف والواجبات التي ال يتسع وقت المحاضرات لتنفيذها .
 كذلك ما يوفره أستاذ المقرر من مواقع على االنترنت تحتوى على موضوعات تخدم المقرر منخالل روابط يرسلها األستاذ للطالب لالستفادة منها عبر نظام البالك بورد.

وصف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أودليل
ج .وصف المقرر الدراسي (مالحظة :المطلوب هنا
ٌ
البرنامج).

وصف عام للمقرر:
يقدم هذا المقرر المفاهيم األساسية للحاسوب وتقنية المعلومات ،و نظم معلومات الموارد البشرية  ،أمن
المعلومات ،الحكومة اإللكترونية  ،التسويق اإللكتروني ،األرشيف اإللكتروني ،الرقابة اإللكترونية.

 .1الموضوعات التي ينبغي تناولها:
قائمة الموضوعات

المفاهيم األساسية للحاسوب وتقنية المعلومات

عدد األسابيع

ساعات التدريس

2

6
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نظم معلومات الموارد البشرية
اإلدارة اإللكترونية لنظم معلومات الموارد البشرية
قواعد البيانات
أمن المعلومات
الحكومة اإللكترونية
التسويق اإللكتروني
األرشيف اإللكتروني
الرقابة اإللكترونية

3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1

 .2إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:
محاضرات

ساعات التدريس الفعلية

42

الساعات المعتمدة

42

دروس
إضافية
الفصول
االفتراضية
خارج
الساعات
المعتمدة

معامل أو
استديو
......

تطبيق

أخرى

المجموع

.......

.......

42

.......

........

.......

42

 .3عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي (اإلضافي) التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيا:
عدد  5ساعات أسبوعيا من خالل الفصول االفتراضية للتطبيق والدروس اإلضافية ومن خالل خطة وحدة
التعليم االلكترونى.

 .4مخرجات التعلم للمقرر وفقا لمجاالت اإلطارالوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها
واستراتيجيات تدريسها
يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت
 أوال :قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر،بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة. ثانيا :ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييمو تتسق معهاومع مخرجات التعلم المستهدفة. ثالثا :ضع طرق التقييمالمناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة ،ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقررالمستهدفة وطرق تقييمهاواستراتيجيات تدريسها لتشكل معا ً عملية تعلم وتعليم متكاملة ،مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن
كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.

نموذج توصيف مقرر دراسي ،ربيع ثان 1440هـ ،الموافق ديسمبر 2018م

3

المركز الوطني للتقويم واالعتماد االكاديمي
National Center for Academic Accreditation and Evaluation

جدول مخرجات التعلم للمقرر
مخرجات التعلم للمقرر وفقا لمجاالت اإلطار استراتيجيات
للمقرر
الوطني للمؤهالت
المعرفة

م

1

1-1

2-1

معرفة الطالب بنظم معلومات الموارد
البشرية.
معرفة الطالب باإلدارة اإللكترونية
لنظم معلومات الموارد البشرية.
-

المحاضرات والمناقشات
والواجبات داخل القاعة
وعلى نظام البالك بورد

-

معرفة الطالب بنظم معلومات الموارد
البشرية.
-

المحاضرات والمناقشات
والواجبات داخل القاعة
وعلى نظام البالك بورد

-

معرفة الطالب ألنظمة أمن المعلومات.
-

المحاضرات والمناقشات
والواجبات داخل القاعة
وعلى نظام البالك بورد

معرفة الطالب بمتطلبات الحكومة
اإللكترونية.

المحاضرات والمناقشات
والواجبات داخل القاعة
وعلى نظام البالك بورد

-

3-1

4-1

-

6-1

2

المحاضرات والمناقشات
والواجبات داخل القاعة
وعلى نظام البالك بورد
المحاضرات والمناقشات
والواجبات داخل القاعة
وعلى نظام البالك بورد

-

5-1

معرفة الطالب بالمفاهيم األساسية
للحاسوب وتقنية المعلومات.

2-2

3-2

االختبارات الفصلية
والنهائية ،أدوات التقييم
والمشاركة المتاحة على
بالك بورد
االختبارات الفصلية
والنهائية ،أدوات التقييم
والمشاركة المتاحة على
بالك بورد
االختبارات الفصلية
والنهائية ،أدوات التقييم
والمشاركة المتاحة على
بالك بورد
االختبارات الفصلية
والنهائية ،أدوات التقييم
والمشاركة المتاحة على
بالك بورد
االختبارات الفصلية
والنهائية ،أدوات التقييم
والمشاركة المتاحة على
بالك بورد
االختبارات الفصلية
والنهائية ،أدوات التقييم
والمشاركة المتاحة على
بالك بورد

المهارات المعرفية
-

1-2

التدريس طرق التقويم

-

تعليم الطالب مهارة التخطيط لقواعد
البيانات

تعريف الطالب كيفية التخطيط لألرشيف
اإللكترونى والتسويق
تعليم الطالب كيفية العصف الذهنى

التطبيقات العملية
داخل معمل
الحاسب
والتطبيقات على
نظام البالك بورد

االختبارات الفصلية
والنهائية ،أدوات التقييم
والمشاركة المتاحة على
بالك بورد

المحاضرات والمناقشات
والواجبات داخل القاعة
وعلى نظام البالك بورد

االختبارات الفصلية
والنهائية ،أدوات التقييم
والمشاركة المتاحة على
بالك بورد

المنتديات اإللكترونية

أدوات التقييم والمشاركة
على بالك بورد
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مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية

3

القدرة على اإلدارة.

المناقشة
لعب الدور

1-3

المنتديات

أدوات التقييم والمشاركة
على بالك بورد

العروض التقديمية
المناقشة

2-3

اكتساب الثقة بالنفس.

لعب الدور
المنتديات

أدوات التقييم والمشاركة
على بالك بورد

العروض التقديمية
المناقشة

3-3

القدرة على التعامل مع األخرين.

لعب الدور
المنتديات

أدوات التقييم والمشاركة
على بالك بورد

العروض التقديمية
المناقشة

4-3

القدرة على التواصل االجتماعي.

لعب الدور
المنتديات

أدوات التقييم والمشاركة
على بالك بورد

العروض التقديمية

مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية

4

المناقشة

1-4

مهارات التعلم التعاونى

لعب الدور

أدوات التقييم والمشاركة
على بالك بورد

المناقشة

أدوات التقييم والمشاركة
على بالك بورد

المنتديات

2-4

مهارات المشاركة فى المشاريع

العروض التقديمية
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الجماعية.

المنتديات

3-4

المناقشة

مهارات حل المسائل العددية فى الحاسب.
5

المهارات النفسية الحركية(إن وجدت)

1-5

اليوجد

والمحاضرة

ال يوجد

أدوات التقييم والمشاركة
على بالك بورد

ال يوجد

 .5جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي:
نسبته من التقييم
م مهام التقويم المطلوبة (مثال :اختبار ،مشروع جماعي ،كتابة مقال،خطابة ،تقديم األسبوع
المحدد لتسليمه النهائي
شفهي ،مالحظة......الخ)
1
%15
السابع
االختبار الفصلى األول
2
%15
الثانى عشر
االختبار الفصلى األول
مشروع جماعي
%10
على مدار
3
الفصل
4

التطبيقات العملية
االختبار النهائي

5

الدراسى
التاسع
بعد األسبوع
الخامس
عشر

%10
%50

د .اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي
الخاص لكل طالب (مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس
لهذا الغرض في كل أسبوع).
-

يتم وضع خطة من قبل وحدة االرشادة  ،يتم من خاللها تقسيم المستويات االربع الى شعب .
يكليف كل أستاذ باالشراف على شعبة او مجموعة من الطالب ،ويتم اإلعالن على القاعة الدراسية
ومكتب األستاذ وموقع الكلية وتحدد الساعات المكتبية في اإلعالن ،وتتراوح الساعات لالرشاداالكاديمى
من (  4ساعات الى  6ساعات ) .
يقوم كل استاذ بدراسة الطالب وتصنيفهم الى ( طالب متفوقون  ،طالب ضعاف التحصيل  ،طالب
منذرون اكاديميا ).
يقوم كل مرشد اكاديمي بمقابلة كل فئة من الفئات الثالث ويضع لهم طرق العالج .
وفي نهاية كل فصل دراسي بعمل تقرير احصائي يرفع للمرشد االماديمي للبرنامج .

نموذج توصيف مقرر دراسي ،ربيع ثان 1440هـ ،الموافق ديسمبر 2018م

6

المركز الوطني للتقويم واالعتماد االكاديمي
National Center for Academic Accreditation and Evaluation

ه .مصادر التعلّم
 .1أدرج – في قائمة  -الكتب المقررة المطلوبة:
 الحاسب اآللي وتطبيقاته  ،عثمان السلوم وعلي الجمعه و أحمد يوسف الحاسوب في المالية واألعمال  ،أسامة عزمي سالم. الكمبيوتر واإلنترنت ياسر شعبان عبدالعزيز القاهرة2010/ .2أدرج – في قائمة -المواد المرجعية األساسية (المجالت العلمية و التقارير وغيرها):
 التقارير السنوية الستخدام تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات فى االدارة. .3أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
 المقرر المعد الكترونيا والمتوفرعلى صفحة الطالب على البالك بورد . وجميع المواد اإللكترونية الموجودة على االنترنت والتي لها صلة بالمقرر األبحاث المنشورة على النتولها نفس الصلة بالمقرر .
-

موسوعة الويكى بيديا.
مواقع التسوق اإللكتروني.
مواقع ساليد شير.

 .4أدرج أي مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات،واألسطوانات المدمجة:
 عروض تقديمية متعلقة بتطبيقات الحاسب في الموارد البشرية.و .المرافق المطلوبة
بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات (أي عدد المقاعد
داخل القاعات الدراسية والمختبرات ،وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة ،وغيرها):
 .1المباني (قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل ،وغيرها):
 القاعات الدراسية المجهزة بأجهزة العرض . والمعامل الخاصة بالحاسب االلى وعددها ثالث معامل . .2مصادر تقنية (أدوات عرض البيانات ،واللوحات الذكية ،والبرمجيات وغيرها):
 أدوات العرض واللوحات الذكية المتوفرة بالقاعات شاشات العرض المنتشرة بالطرقات بالكلية وداخل المكتبه الورقية والرقمية . .3مصادر أخرى (حددها :مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة ،فاذكرها ،أو أرفق قائمة
بها):
ال يوجد
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ز .تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره
 .1استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:
 استبانة تقويم المقرر استبانة خبرة الطالب مقابالت االرشاد االكاديمى .2استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 التحليل االحصائي لنتائج االختبارات الفصلية التحليل االحصائي لالختبارات النهائية . .3إجراءات تطوير التدريس:
 من خالل استخدام نتائج استبانة تقييم المقرر والبرنامج وخبرة الطالب ومن خالل استبانة الخرجينواستبانة أصحاب االعمال واألبحاث يتم التوصل الي نقاط القوة ونقاط الضعف وتوصيات التحسين التي
تمكن من اجراءات تطوير التدريس .
 .4إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ( مثل :تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة
أعضاء هيئة تدريس مستقلين ،والتبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع
أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى):
يتم تدقيق وتصحيح عينة من اختبارات الطالب بواسطة أعضاء تدريس مستقلين .
 .5صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 تقوم لجنة الخطط بمراجعة المقررات واقتراح ادخال االتجاهات الحديثة والمجاالت الحديثة في المقررالدراسى .
 وقد قامت كلية المجتمع بالرفع الي وكالة الجامعة للشؤون التعليمية لتطوير مقررات البرنامج بالكامل،وتم تطوير جميع المقررات من خالل لجنة مشكلة من كلية االقتصاد واالدارة ومنسق برنامج ادارة
الموارد البشرية  ،وقد تم الرفع للوكالة لالعتماد .
اسم أستاذ المقرر:

د .ياسر شعبان عبدالعزيز

التوقيع:

التاريخ 1440/4/30
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