
 مختصر توصيف المقرر

 نظام العمل والخدمة المدنية اسم المقرر:

 HRM  412 رقم المقرر:

 HRM 221 اسم ورقم المتطلب السابق

 7 مستوى المقرر:

 3 الساعات المعتمدة:

Labor and civil service system Module Title: 

HRM 412 Module ID: 

HRM 221 Prerequisite (Co-requisite) : 

7 Level: 

3 Credit Hours: 

 Module Description      وصف المقرر :

التعريف بالوظيفة العامة وتوضيح اهميتها ونظام 
التوطيف فيها وتوضيح اإلطار القانوني لتكافؤ الفرص 
وإجراءات وضمانات التحقيق وقضايا وتدريبات تطبيقية 

 في المملكلة العربية السعودية .

Definition of public service and to clarify the 
importance and Altoatif system and clarify the 
legal framework for equal opportunities, 
procedures and safeguards to investigate issues 

and practical exercises in Almoflh Saudi Arabia 

 Module Aims                           أهداف المقرر :

 تعريف الطالب بالوظيفة العامة وتوضيح أهميتها . 1
Introduce students to public service and to 
clarify its importanc 

 Student recruitment systems definition تعريف الطالب بنظم التوظيف. 2

 وتدريبهم وتعويضاتهم. تعريف الطالب بكيفية اختيار االفراد 3
Introduce students to how to choose 
individuals, training and compensation 

 تعريف الطالب بمفاهيم وترقية الموظفين. 4
Student concepts and promotion of staff 
definition 

 

 

 Learning                                                                    مخرجات التعليم:                            

Outcomes 

 يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على:                         
 

1 
االلمام  بالقواعد واالسس العامة للوظيفة وقواعد تنظيم 

 الموظفين
Knowledge of the rules and fundamentals of 
the job and the rules of the organization staff 

2 
التعرف علي أنظمة الخدمة المدنية في المملكة العربية 

 السعودية
Acquainted with the civil service systems in 
Saudi Arabia 

 قضايا وتدريبات تطبيقية في مجال الخدمة المدنية السعودية 3
Issues and practical training in the field of the 
Saudi Civil Service 

 

                



 

 محتوى المقرر                       

 ساعات االتصال رقم  األسابيع الموضوع

 3 1 مفهوم الوظيفة العامة والموظف -

 3 2 الوظيفة العامة وتطورها في المملكة-

 3 3 العامة للوظيفة وقواعد تنظيم الموظفين االسس -

 3 4 اإلطار القانوني لتكافؤ الفرص -

 3 5 حقوق وواجبات الموظف -

 3 6 االستقالة واالحالة للموظف العمومي -

  7 انظمة الرواتب وتعويضات العاملين في الخدمة المدنية

 3 8 هيئة الرقابة والتحقق -

 3 9 إجراءات وضمانات التحقيق  -

 3 10 إجراءات وضمانات التحقيق  -

 3 11 قضايا وتدريبات تطبيقية  -

 3 12 قضايا وتدريبات تطبيقية -

 3 13 مراجعة شاملة  -

 3 14 مراجعة شاملة  -
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