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 Module Aims      أهداف المقرر :

1 
معرفة طرق وانواع تدريب الموارد 

البشرية وتحديد االحتياجات التدريبية 
 للعاملين

Find out ways and types of training of human resources and 
to identify training needs for employees 

2 
تسليط الضوء على منظومة تنمية 

 الموارد البشرية.
Shed light on the development of human resources system 

3 
دراسة جادة لمعرفة التحديات وأفاق 
المستقبل للموارد البشرية في الدول 

 النامية

Serious study to know the challenges and prospects for the 
future of human resources in developing countries 

4 
التعرف على المحددات الرئيسية لفعالية 

الموارد البشرية لمواجهة التحديات 
Identify the key determinants of the effectiveness of human 
resources to meet future challenges 

يتناول المقرر موضوع تنمية وتدريب الموارد البشرية وااللياات 

التي تحقق ذلك وخاصة فيما يتعلاق بتحدياد جواناب القصاور فاي 

البشاارية وساابل سااد الفجااوة فااي االداء بااين االداء اداء المااوارد 

المتوقاااا واالداء الفعلاااي ا بااضاااافة الاااى التعااارف علاااى اناااواع 

التدريب وخصائص كل نوع ا وانعكاس تدريب وتنمياة الماوارد 

 البشرية على االداء واالنتاجية .

This course aims to provide students with the 

necessary knowledge about the nature and 

importance of training and developing human 

resources. It also provides students with the skills 

necessary for: identifying the training and 

development needs; the design, management, 

implementation and evaluation of training 

programs; the study of new staff orientation, the 

design of careers and promotion policies. 



 المستقبلية.

5 
 

استعراض نماذج تطبيقية من البيئة 
 المحلية

Review of Empirical models of the local environment 

 

 محتوى المقرر                           

 الموضوع
عدد 

 األسابيع
 ساعات االتصال

 3 1 أهمية وحيوية تنمية الموارد البشرية في المنظمات المعاصرة

الرئيسية ادارة الموارد البشرية وعالتها بتدريب وتنمية النشاطات 
 الموارد البشرية

1 3 

 3 1 .طبيعة ونوعية التحديات التي توجهها إدارة الموارد البشرية 

 3 1 .التصدي للتحديات التي تواجه تنمية الموارد البشرية   

 3 1 العملية التدريبية وانواع التدريب

 3 1 االمتحان االول

 3 1 تحديد االحتياجات التدريبية

 3 1 .الوسائل الرئيسية في التدريب 

 3 1 الوسائل المساندة في التدريب

 3 1 بناء الحقائب التدريبية

 3 1 مستلزمات تنفيذ التدريب

 3 1 االمتحان الثاني

 3 1 تقييم مخرجات العملية التدريبية

 3 1 تقيم العائد من التدريب

 3 1 0تقييم االثر التدريبي 

 3 1 تطبيقات عملية
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