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 Module Description      وصف المقرر :

ويتضمن المقرر مناقشة تفصيلية الهداف 
وخصائص التعويضات وكيفية تصميم نظام 
 االجور , كما يتناول طرق تقييم الوظائف وانواع

التعويضات , ومعرفة الحوافز والمزايا والخدماتب 
اإلضافة الي دراسة ادارة التعويضات  ويختتم 
المقرر بالربط بين االداء والتعويضات  والتي 
يستطيع الطالب من خاللها تنمية قدراته في 

 التحليل وكتابة تقارير التقييم الموضوعية

This course aims to focuses on the performance 
of individuals in an organization. It aims to train 

the students how to design and implement a 
system for performance management. The 

course also teaches various approaches to 
managing financial and non-financial 
compensations and benefits required for 

attracting, retaining and motivating competent 
recruits. It covers issues related to assessing 
jobs, designing and managing the structure of 
salaries, wages and incentives, including 
financial and non-financia 

 

 Module Aims     أهداف المقرر :

1 
 تزويد الطالب بالمفاهيم االساسية الدارة االداء

Provide student with the basic 
concepts of performance 
management 

2 
 معرفة كيفية تخطيط االداء وطرق ومعاير تقييمه

Knowledge of how to plan 
performance and the methods & 
standards of its evaluation 

3 
 ت تقييم االداءدراسة معوقا

Study the restrictions of performance 
evaluation 

4 
 التعرف على طرق واليات تحديد االجور والمزايا االضافية للوظيفة

Recognize the methods of 
determining the wages as well as 
additional benefits of job. 

 



 

 

 Learning                                                                                     مخرجات التعليم:                   

Outcomes 

 يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على:           

1 
االلمام بعملية تقييم االداء والنماذج المستخدمة في عملية التقييم ، ونظم 

 .تقييم االداء 

Knowledge of performance evaluation 
process, the models are used in the 
evaluation, and the performance evaluation 
system 

2 
 تزويد الطالب بمهارات واسس تحديد الرواتب واالجور.

 )تصميم نظام االجور(

Provide student with the skills and bases of 
determining the salaries & wages (Wage 
Design System) 

دراسة وتطبيقات عملية ربط التعويضات باألداء كما يتضمن استعمال  3
حاالت تطبيقية بزيارة منشآت األعمال الرائدة في المملكة العربية 

 السعودية

Study and practical application of  linking 
compensation to performance (case studies: 
visiting for organizations in KSA) 

االلمام بحاالت التعويضات المباشرة و غيرالمباشرة في المملكة العربية  4
 السعودية

Knowledge of direct and indirect 
compensations in KSA 

 

 محتوى المقرر          
 

 عدد األسابيع قائمة الموضوعات
ساعات 
 التدريس

 3 1 االهمية-– المبادي-التعريف – االداء ادارة في مقدمة

 3 1 .طرق ومعايير تقييم االداء

 3 1 .مراحل وخطوات عملية تقييم االداء-رصد وتقييم اداء الموظف

 3 1 عمليات تقويم االداء الذاتي –تخطيط االداء .

 3 1 .االمتحان الفصلي االول

 3 1 .معوقات تقييم االداء

 3 1 التحديات المستقبلية لنظم ادارة االداء.

 3 1 التعويضات االهداف والخصائص

 3 1 (تصميم نظام االجور.)مبادي واهداف واسس تحديد الرواتب واالجور

 3 1 طرق تقييم الوظائف

 3 1 .االمتحان الفصلي الثاني

 3 1 ادارة التعويضات

 3 1 .التعويضات المباشرة والغير مباشرة

 3 1 الحوافز والمزايا والخدمات

 3 1 تطبيقات عملية في ربط التعويضات باألداء
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