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أ .التعريف باملقرر الدراسي:
 .1الساعات املعتمدة:
 .2نوع املقرر
أ.

متطلب

متطلب جامعة

ب.

متطلب قسم √

كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

الثالث

 .3السنة  /املستوى الذي يقدم فيه املقرر
 .4املتطلبات السابقة هلذا املقرر (إن وجدت)
ال يوجد
 .5املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر (إن وجدت)
ال يوجد
 .6منط الدراسة (اخرت كل ما ينطبق)
منط الدراسة

م
1

احملاضرات التقليدية

2

التعليم املدمج

3

التعليم اإللكرتوني

4

التعليم عن بعد

5

أخرى التعلم التعاوني

عدد الساعات التدريسية

النسبة
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%100

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

النشاط

ساعات االتصال
1
حماضرات
2

معمل أو ستوديو

3

دروس إضافية

4

أخرى (تذكر)
اإلمجالي

ساعات التعلم
42

42

ساعات التعلم األخرى*

3

1

ساعات االستذكار

2

الواجبات

3

املكتبة

4

إعداد البحوث /املشاريع

5

أخرى (تذكر)
اإلمجالي

3
3

* هي مقدار الوقت املســتثمر ا النشــاطات اله تســهم ا رقيق خمرجات التعلم للمقرر ،ويشــمل كل  :مجيع
أنشطة التعلم ،مثل :ساعات االستذكار ،إعداد املشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه املتعلم
ا املكتبة
ب -هدف املقرر وخمرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يقدم هذا املقرر املفاهيم األساسية املتعلقة مباهية إدارة املوارد البشرية ،وتطور الفكر اإلداري ،كما يقدم
حملة معمقة عن الوظائف التخصصية إلدارة األفراد .باإلضافة إىل التطرق إىل القضايا املعاصرة.
 .2اهلدف الرئيس للمقرر
. 1

أن يلم الطالب باملعرفة العلمية املطلوبة بكل ما يتعلق بإدارة املوارد البشرية وأهميتها ووظائفها.

. 2

أن يتمكن الطالب من رليل الوظائف والتخطيط للموارد البشــــــــــــــرية وكيفية تقدير ا تياجات

املنظمة من املوارد البشرية.
. 3

ان يكتسب الطالب مهارات استخدام تقنية املعلومات ا كل ما يتعلق بإدارة املوارد البشرية.

. 4

ان يكتســـــــــــب الطالب املهارات اله تعينه ا أداا الواجبات املناطه به على املســـــــــــتوي الفردي

واجلماعي وكات العالقة بإدارة املوارد البشرية
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 .3خمرجات التعلم للمقرر:
ج .موضوعات املقرر
م

ساعات

قائمة املوضوعات

االتصال

مفهوم وتنظيم إدارة املوارد البشرية

 3ساعات

تصميم ورليل وتوصيف الوظائف

 6ساعات

االختيار والتعي

 3ساعات

التعويضات املباشرة وتقييم الوظائف

 6ساعات

احلوافز والدفع مقابل األداا

 3ساعات

تطوير وختطيط املسار الوظيفي

 3ساعات

تقييم األداا

 6ساعات

التدريب

 6ساعات

قضايا ومشاكل معاصرة ا إدارة األفراد

 6ساعات

تطبيقات ومراجعة

 3ساعات
اجملموع
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د .التدريس والتقييم:
 .1ربط خمرجات التعلم للمقرر مع كل من اسرتاتيجيات التدريس وطرق التقييم
خمرجات التعلم

الرمز
1

املعارف

1.1

االملام مبفاهيم ادارة املوارد البشــــــــــــــــــــــرية
وأهميتها والوظائف املناطة بها

1.2

يتعلق بإدارة املوارد البشرية

2
2.1

تعليم الطالب كيفية تصميم العمل
مهارة تصـــــــميم ورليل االعمال إلدارة املوارد
مهارة اســـــــــــتخدام نظم املعلومات االدارية ا
جمال املوارد البشرية

2.3

أوراق النشاط

املشروعات اجلماعية

التطبيقات العملية

االختبارات النهائية

املهارات
البشرية

2.2

احملاضرات

االختبارات الفصلية

القدرة على تصــــــــــــميم ورليل االعمال
ســـــــب األســـــــاليب احلديثة ا كل ما

1.3

اسرتاتيجيات التدريس

طرق التقييم

اكساب الطالب مهارة العطف الذهين

احملاضرات

االختبارات

أوراق النشاط

احلوار واملناقشة

الواجبات اجلماعية

املناقشة

5
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الرمز

خمرجات التعلم

2.4

مهارة البحث ا االنرتنت واإلفادة من املواقع
كات الصـــــــــــــــلة باملقرر والتعرف على

اسرتاتيجيات التدريس
ارب

طرق التقييم
املناقشة

الواجبات الفردية

الشركات الرائدة
الكفااات

3
3.1

كفااة العمل بروح الفريق .

الواجبات اجلماعية

احلوار واملناقشة

3.2

كفااة إدارة املوارد البشرية بفاعلية.

الواجبات اجلماعية

احلوار واملناقشة

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م

أنشطة التقييم

توقيت التقييم
(باألسبوع)

النسبة
من إمجالي درجة
التقييم

1

االختبار الفصلي األول

السابع

%15

2

االختبال الفصلي الثاني

الثاني عشر

%15

3

اختبارات فجائية ومشاركة

على مدار الفصل الدراسي

%10

4

حبوث وتقارير

التاسع

%10

االختبار النهائي

بعد األسبوع اخلامس عشر

%50

5
أنشطة التقييم (اختبار رريري ،شفهي ،عرض تقدميي ،مشروع مجاعي ،ورقة عمل اخل)
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكادميي والدعم الطالبي:

 يتم وضع خطة من قبل و دة اإلرشاد األكادميي ،يتم من خالهلا صر مجيع شعب برنامج املوارد
البشرية.
 يكلف كل عضو هيئة تدريس باإلشراف على شعبة وا دة ،ويتم اإلعالن على القاعة الدراسية ومكتب
عضو هيئة التدريس ،وموقع الكلية ،وردد ساعات اإلرشاد األكادميي واله وترتاوح من ( )4إىل ()6
ساعات ا اإلعالن.
 يقوم كل عضو هيئة تدريس بدراسة الطالب وتصنيفهم إىل (طالب متفوقون ،طالب ضعاف التحصيل،
طالب منذرون اكادميياً).
 يقوم كل مرشد أكادميي مبقابلة كل فئة من الفئات الثالث ويضع احلل املناسب ملشكالتهم .وا
نهاية كل فصل دراسي يعمل تقرير إ صائي جلميع الطالب يرفع للمرشد األكادميي لربنامج املوارد
البشرية.
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و – مصادر التعلم واملرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
املرجع الرئيس للمقرر
املراجع املساندة
املصادر اإللكرتونية

مذكرة  /مقدمة ا إدارة املوارد البشرية إعداد د .علي سن فيرتوني و د.
جممد نشوان الواكي.
 إدارة املوارد البشرية :مدخل اسرتاتيجي .الدكتور عمر وصفي عقيلي.إدارة املوارد البشرية .تأليف الدكتور أمحد ماهر.
حمركات البحث

أخرى
 .2املرافق والتجهيزات املطلوبة:
متطلبات املقرر

العناصر
املرافق
(القاعات الدراسية ،املختربات ،قاعات

القاعات الدراسية

العرض ،قاعات احملاكاة  ...إخل)
التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،جهاز عرض البيانات
الربجميات)
هيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)
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ز .تقويم جودة املقرر:
جماالت التقويم
فاعلية طرق تقييم الطالب
فاعلية التدريس
مدى رصيل خمرجات التعلم للمقرر
مصادر التعلم

طرق التقييم

املقيمون
أعضاا هيئة التدريس ،الطالب ،قيادات

مباشر

الربنامج
أعضاا هيئة التدريس ،الطالب ،قيادات

مباشر

الربنامج

غري مباشر

أعضاا هيئة التدريس ،قيادات الربنامج
قيادات الربنامج ،املراجع النظري

جماالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى رصيل خمرجات التعلم للمقرر،
مصادر التعلم  ...إخل)
املقيمون (الطلبة ،أعضاا هيئة التدريس ،قيادات الربنامج ،املراجع النظري ،أخرى (يتم رديدها)
طرق التقييم (مباشر وغري مباشر)
ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم اجللسة
تاريخ اجللسة
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