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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

  ليةك
   أخرى  متطلب قسم 

    اختياري   إجباري ب.

  المستوى  األول  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال توجد

 

 

 كل ما ينطبق()اختر نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 √ المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

 ال ينطبق أستوديوأو معمل  2

 ال ينطبق إضافيةدروس  3

 ال ينطبق )تذكر(ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

تحليل وتصميم وتوصيف ، مهام وانشطة ادارة الموارد البشرية، التطور التاريخي إلدارة الموارد البشريةيتناول المقرر 

طرق تقييم ، تصميم نظام األجور، استقطاب واختيار الموارد البشرية، تخطيط االحتياجات من الموارد البشرية، الوظائف

التوجهات . كما يتضمن المقرر تنمية وتدريب الموارد البشرية، تقييم األداء، الحوافز والمزايا والخدمات ،الوظائف

 .المستقبلية في ادارة الموارد البشرية

  لهدف الرئيس للمقررا. 2

 باإلدارات اإلدارة هذه وعالقة البشرية الموارد إدارة بها تقوم التي األساسية بالوظائف الطالب تعريف المقرر يهدف /1

المنظمة. في األخرى  

 الموارد إدارة تعالجها التي األساسية الجوانب ودراسة الوظيفي موقعهم في والجماعات األفراد مشكالت دراسة يهدف كما /2

والنقل  والتنمية والتدريب األداء وقياس والتعويضات واالختيار والتعين واالستقطاب والتحليل التصميم: وهي البشرية

 لتأديبيوالنظام ا الوظيفي
 بإدارة تتعلق والتي للمشكالت وتحليل عرض في قدراته تنمية خاللها من يستطيع الدراسية حاالت أيضا المقرر يتضمن /3

 المنظمة داخل والجماعات األفراد
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

  معرفة مفهوم وأهداف إدارة الموارد البشرية 1.1

  التكاملية فيما بينهامعرفة أهم األنشطة والوظائف إلدارة الموارد البشرية وطبيعة العالقة  1.2

  فهم الدور االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية في منظمات األعمال 1.3

1...   

  المهارات 2

  ة األعمالتخاذ القرارات المتعلقة بالعنصر البشري في بيئاتطوير القدرة على  2.1

2.2   

  القيم 3

حلدول مبتكدرة ومراعداة الحدس االخالقدي والبعدد تطوير قدرة الطالب على العمل الجماعي وتقدديم  3.1

 االجتماعي في إدارة منظمات أعمال والموارد البشرية
 

   

 

  المقرر موضوعاتج. 

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات م

 3 1 التطور التاريخي إلدارة الموارد البشرية.  1

 3 1 مهام وانشطة ادارة الموارد البشرية  2

 3 1 وتصميم وتوصيف الوظائف .تحليل   3

 3 1 تخطيط االحتياجات من الموارد البشرية .  4

 3 1 االختبار االول  5

 6 2 استقطاب واختيار الموارد البشرية.  6

 3 1 التعيين .  7

 3 1 تصميم نظام األجور .  8

 3 1 طرق تقييم الوظائف .  9

 3 1 االختبار الثاني  10

 3 1 الحوافز والمزايا والخدمات.  11

 3 1 تقييم األداء .  12

 3 1 تنمية وتدريب الموارد البشرية  13

 3 1 التوجهات المستقبلية في ادارة الموارد البشرية  14

 45 15 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

 واجبات  –اختبارات  المناقشة  –المحاضرة  معرفة مفهوم وأهداف إدارة الموارد البشرية 1.1

1.2 
معرفدددة أهدددم األنشدددطة والوظدددائف إلدارة المدددوارد 

 البشرية وطبيعة العالقة التكاملية فيما بينها

 واجبات  –اختبارات  المناقشة  –المحاضرة 

1.3 
لمدوارد البشدرية فدي فهم الدور االستراتيجي إلدارة ا

 منظمات األعمال

 واجبات  –اختبارات  المناقشة  –المحاضرة 

 المهارات 2.0

2.1 
تطددددوير القدددددرة علددددى أتخدددداذ القددددرارات المتعلقددددة 

 بالعنصر البشري في بيئة األعمال

 واجبات  –اختبارات  المناقشة  –المحاضرة 
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

2.2    

    

 القيم 3.0

3.1 

تطددوير قدددرة الطالددب علددى العمددل الجمدداعي وتقددديم 

حلدددول مبتكدددرة ومراعددداة الحدددس االخالقدددي والبعدددد 

االجتمددداعي فدددي إدارة منظمدددات أعمدددال والمدددوارد 

 البشرية

 

 واجبات وسمنارت المناقشة –المحاضرة 

3.2    

    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 7 االختبار الفصلي األول 1

 %20 12 االختبار الفصلي الثاني 2

3 
مسدددتمر خددددالل  اعمال السنة

 الفصل

20% 

 %40 15 االختبار النهائي 4

5    

8    

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 تحديد الساعات المكتبية والتواصل مع الطالب 

 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

 اسم الكتاب المقرر

Textbook title إدارة الموارد البشرية 

 اسم المؤلف )رئيسي(

Author's Name  .أحمد ماهرد 

 اسم الناشر

Publisher مكتبة العبيكان 

 سنة النشر

Publishing Year (2002) 

 

 المساندةالمراجع 

 (1اسم المرجع )

Reference (1) إدارة الموارد البشرية 

 اسم المؤلف

Author's Name مدني بن عبد القادر 

 اسم الناشر

Publisher  

 سنة النشر

Publishing Year 1428هـ 

 (2المرجع )اسم 
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Reference (2)  المفاهيم والوظائف –ادارة الموارد البشرية 

 اسم المؤلف

Author's Name عادل علي  بابكر الماحي 

 اسم الناشر

Publisher مكتبة المتنبي الدمام 

 سنة النشر

Publishing Year  هـ 1435الطبعة االولى 

  اإللكترونيةالمصادر 

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

، العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 إلخ(...  قاعات المحاكاة

 قاعة دراسة 

 التقنية التجهيزات

 الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 البرمجيات(

 سبورة زكية

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس

والحصول على التغذية الراجعة 

 من الطالب  

 الطالب

 التدريسأعضاء هيئة 
 تطبيق استبانة تقويم المقرر 

  الدراسي فعالية المقرر

 والمراجعة الدورية للمقرر 
 للمقرر الداخلية المراجعة لجنة المراجعة الداخلية

   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السلوك التنظيمي  المقرر:اسم 

 HRM 112 المقرر:رمز 

 إدارة الموارد البشرية يدبلوم عالي ف البرنامج:

 االستشاريةمعهد الدراسات والخدمات  الكلية:

 جامعة المجمعة المؤسسة:
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 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:
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 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 3 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر
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 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 5 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2
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 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  2 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

  ليةك
   أخرى x متطلب قسم 

    اختياري x  إجباري ب.

  لمستوى األولا:  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

   وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 ال ينطبق وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  الدراسة نمط م

 %100 √ المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم أو  4

    أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 30 محاضرات 1

  أستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 30 اإلجمالي 

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

أساليب التطبيق النظري والعملي، واتخاذ القرارات لسلوك التنظيمي يتعرف الطالب على مفهوم ا لمقرر:العام لوصف ال. 1

على طرق الدفاع عن الذات والقيم التعرف وأساليب اتخاذ القرارات وتوقيتها وفن اتخاذ القرارات وأنواعها، باإلضافة إلى 

 كفرد وكجماعة التعامل معها.واالتجاهات، وما هي الشخصية، و

ذكية عند الطالب كمفهوم وكشخص محلل للشخصية الهدف من تدريس المقرر تنمية القدرات ال الهدف الرئيس للمقرر. 2

وال اتقان دون تطبيق، حيث أننا نعيش في عصر دراسة الشخصية طالب، وال عمل بدون وقدرته على أخذ االنطباعات ك

 .فالمطلوب من الطالب أن يتقن دراسة الشخص والجماعة كي يستطيع تفسير سلوكهمالمنافسة الشديدة، 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

  بالمعرفة والمهارات الالزمة لفهم سلوك الفرد والجماعات في منظمات اإلعمال.إمداد الطالب  1.1

  المهارات 2

 قدددرا الطالددب علددى كيفيددة العمددل علددى تحسددين أدال احفددراد مددن خددالل تحديددد ودراسددة قدددرات  2.1
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 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

 وإمكانيات احفراد وتحفيزهم وترغيبهم في العمل.

وكيفيددة التعامددل مددع المتايددرات المددتصرا فددي ا تصددال داخددل تنميددة قدددرا الطالددب علددى ا تصددال  2.2

 الهياكل التنظيمية

 

 

  القيم 3

تنمية المهارات المعرفدة لددى الطالدب والتدي تتعلدق بسدلوك الموسدف واحسدباق والطريقدة الم لدى  3.1

    لتاييره وإدارته.

 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 

 ساعات التدريس عدد األسابيع الموضوعات التي تمت تغطيتها

 2 1 أساسيات  –نظريات  –مفاهيم  –مقدمة 

 2 1 تطور السلوك التنظيمي

 4 2 أهمية السلوك التنظيمي 

 2 1 مساهمات العلوم احخرى في السلوك التنظيمي

 4 2 السلوك الجماعي والفردي –الشخصية  –القيم وا تجاهات 

 2 1 الدوافع والحوافز 

 4 2 القيادا والقوا

 2 1 التفاوض

 2 1 الصراع التنظيمي

 2 1 ا نطباع التنظيمي 

 4 2 ال قة التنظيمية 

 30 15 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس   ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 والفهمالمعرفة  1.0

1.1 
إمداد الطالب بالمعرفة والمهارات الالزمة لفهم سلوك 

 الفرد والجماعات في منظمات اإلعمال
محاضرات + مناقشات+ 

 سمنارات

 ا متحانات 

 ومتابعة الواجبات

 المهارات 2.0

2.1 

قددددرا الطالدددب علدددى كيفيدددة العمدددل علدددى تحسدددين أدال 

احفددراد مددن خددالل تحديددد ودراسددة قدددرات وإمكانيددات 

 احفراد وتحفيزهم وترغيبهم في العمل. 

محاضدددرات + مناقشدددات+ 

 سمنارات

 ا متحانات 

 ومتابعة الواجبات المناقشات 

2.2 

تنمية قددرا الطالدب علدى ا تصدال وكيفيدة التعامدل مدع 

المتايددددرات المددددتصرا فددددي ا تصددددال داخددددل الهياكددددل 

 التنظيمية  

 

محاضدددرات + مناقشدددات+ 

 سمنارات

 ا متحانات 

 ومتابعة الواجبات المناقشات 

 القيم 3.0

3.1 

تنميددة المهددارات المعرفددة لدددى الطالددب والتددي تتعلددق  

والطريقددة الم لددى لتاييددره بسددلوك الموسددف واحسددباق 

                 وإدارته.

يعدددرض مناقشدددة بشخصدددية 

 جديدا

 ا متحانات 

 ومتابعة الواجبات المناقشات 
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باحسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

   من خالل النتائج 1

   من الواجبات 2

   المناقشات 3

   المحاضرات 4

   التحصيل العلمي 5

   البحث القصير 6

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

(  طالب للمرشد حسب 40-30يعادل )يتم توزيع الطالب على المرشدين بحيث كل مرشد له عدد معين من الطلبة بما 

 الضرورة

ارشاد الطالب حسب الحاجة اما عن طريق النظام أو المراسلة أو وجها لوجه عندما يأتي إلى الكلية. ويجلس مع مرشده و

 كل حسب وضعه.مراعاة للظروف الحالية.  ويتناقشون في الخطة.

 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

المنظمددات، الناشددر سددلوك ا فددراد والجماعددات فددي ، لسددلوك التنظيمدديمحمددد ربيددع زندداتي، ا

 2013 الرياض،مكتبة المتنبي، مكتبة جرير، المملكة العربية السعودية، 

 

 المساندةالمراجع 
عمان احردن،  محمد قاسم القريوتي، السلوك التنظيمي، الفردي والجماعي، دار وائل للنشر،

 .م2006

  ar.wikipedia، ويكبيديامجلة العلوم اإلدارية والقيادية  اإللكترونيةالمصادر 

 باإلضافة الى ا نترنت BLACK BOARDبرنامج جامعة المجمعة   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

، العرض قاعاتالدراسية، المختبرات،  القاعات)

 إلخ(...  قاعات المحاكاا

 فقط بحاجة لمتابعة وعنايةكل القاعات متوفرا والمختبرات أيضاً 

 التقنية التجهيزات

 الذكية،السبورا  البيانات،عرض  )جهاز

 البرمجيات(

 احجهزا متوفرا في القاعات ولكن بحاجة إلى صيانه مستمرا

 و  يوجد أي إشكالية متوفر  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

تددددم تقددددويم المقددددرر مددددن خددددالل الطلبددددة 

 وتوزيع ا ستبيانات عليهم
 تحليل ا ستبيان الطالق

 المناقشة الحرا المحاضرين نتائج الطلبة تقارن مع التدريب

 تخصيص وقت جلسات حرا المحاضرين مع بعضهممناقشة  مواجهة مباشرا مع الطالق

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالق، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )م ل.مجا ت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضال هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقتصاديات سوق العمل اسم المقرر:

  HRM 114 رمز المقرر:

 إدارة الموارد البشرية في يدبلوم عال البرنامج:

  القسم العلمي:

 االستشاريةمعهد الدراسات والخدمات  الكلية:

 جامعة المجمعة المؤسسة:

 

 

  



 
2 

 

 المحتويات

 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... العام للمقرر:وصف ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 5 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 5 .................................................. مقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييمربط مخرجات التعلم لل . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... علم:. قائمة مصادر الت1

 6 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف

 



 
3 

  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

  ليةك
   أخرى  متطلب قسم 

    اختياري   إجباري ب.

 : المستوي األوليقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

  ال توجد

 كل ما ينطبق()اختر نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 √ المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

 ال ينطبق إستوديوأو معمل  2

 ال ينطبق إضافيةدروس  3

 ال ينطبق )تذكر(ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

وكيفية حصول ذلك داخل المؤسسة والمجتمع ويركز على  العمل،تعريف الطالب بمفهوم اقتصاديات سوق يتناول المقرر 

وأدواته التي  االقتصاديإن المنطق  اإلسالمي، كما االقتصادخصائص سوق العمل بالمملكة. ويوضح اقتصاديات العمل في 

عمل من وجهة ويوضح المقرر مكونات أسواق ال فيها.تدّرس في هذا المقرر، تساعد في تحليل قرارات أرباب العمل والعاملين 

نظر العرض والطلب؛ يمثل جانب العرض القوة الكامنة للعاملين وخصائصها، بينما يمثل جانب الطلب أرباب العمل 

 . األجوروخصائص العمالة المطلوبة ويبحث في نظام 

 الهدف الرئيس للمقرر. 2

  :من دراسة هذا المقرر يتوقع أن يكون الدارس قادرا على االنتهاءعد ب

 العمل القتصادياتسية األساتحديد المفاهيم 

  تحديد توازنات سوق العمل ودورها فيوالطلب العرض  تفاعالتتحديد 

 تحديد العوامل المؤثرة في سوق العمل والنظريات السائدة 

  األجورحديد وتطبيق نظريات ت

 سالمياإل االقتصادقة في التحديد وتطبيق اقتصاديات سوق العمل في المملكة والموضوعات ذات الع 

  .نتاج في المدى القصير والطويلاإليشرح المفاهيم المتعلقة بتكلفة  

  .نتاج في مختلف هياكل السوق في المدى القصير والطويلاإليشرح محددات السعر و 

  .، واحتكار القلةاالحتكاريةوالمنافسة  االحتكاريصف أشكال النقص في سوق العمل، مثل  

  .الحقيقية والتوظيف في سوق العمل األجوريتم تحديد يشرح كيف  

  .سعار والكميات في سوق العملاأليتنبأ ويشرح التغيرات في  

 .يحسب مرونات السعر والدخل للعرض والطلب 
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

  يتعرف الطالب على اقتصاديات وأساسيات سوق العملأن  1.1

  العوامل المؤثرة في سوق العمل وربطها بالنظريات السائدةى ان بتعرف الطالب عل 1.2

 األجاااوربنظرياااات وقاااوانين العمااال المختلفاااة ، ونظرياااات التكلفاااة والعائاااد ونظرياااات  االلماااام 1.3

 المادية يضاتوالتعو

 

1...   

  المهارات 2

  القدرة على تحليل العوامل المؤثرة في سوق العمل وربطها بالنظريات السائدة 2.1

  بتنظيم سوق العمل العالقةالقدرة على تحليل السياسات الحكومية ذات  2.2

  القيم 3

المبادرة في التعرف على مسائل اقتصاديات العمل  و ر قدرة الطالب على العمل الجماعيتطوي 3.1

 تتطلب حالً، والطريقة المناسبة لمعالجتها. التي

 

   

 

  المقرر موضوعاتج. 

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات م

 6 2 المفاهيم األساسية القتصاديات العمل   1

2  

 عرض العمل

 محددات عرض العمل 

 نظرية قرار العمل 

  نموذج اإلنتاج المنزلي 

 عرض العمل والتقاعد

3 

 

9 

3  

 الطلب على العمل 

  نموذج بسيط للطلب على العمل 

  احتكار الشراء 

  الطلب.مرونات  

 قوانين هيكس ومارشال للطلب المشتق 

3 9 

4  

 نظريات األجور 

  األجور.محددات  

  لألجور.العقود الضمنية  

  والتعويض.الفروق التعويضية 

2 6 

5  
توازن  ،سوق العمل على المستوى الكلي )العرض و الطلب

 البطالة...( ،السوق

2 
6 

 6 2 اقتصاديات العمل في االقتصاد اإلسالمي  6

 3 1 خصائص سوق العمل في المملكة    7

 45 15 المجموع
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 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
أن يتعااارف الطالاااب علاااى اقتصااااديات وأساسااايات 

 سوق العمل
 واجبات  –اختبارات  المناقشة  –المحاضرة 

1.2 
العوامال الماؤثرة فاي ساوق ى ان بتعرف الطالب عل

 العمل وربطها بالنظريات السائدة

 واجبات  –اختبارات  المناقشة  –المحاضرة 

1.3 
بنظرياااااات وقاااااوانين العمااااال المختلفاااااة ،  االلماااااام

 األجاااااورونظرياااااات التكلفاااااة والعائاااااد ونظرياااااات 

 المادية يضاتوالتعو

 واجبات  –اختبارات  المناقشة  –المحاضرة 

 المهارات 2.0

2.1 
القدرة على تحليل العوامل المؤثرة فاي ساوق العمال 

 وربطها بالنظريات السائدة

 واجبات  –اختبارات  المناقشة  –المحاضرة 

2.2 
 العالقاةالقدرة على تحليل السياساات الحكومياة ذات 

 بتنظيم سوق العمل

  

    

 القيم 3.0

3.1 

المباادرة و ر قدرة الطالب على العمل الجماعيتطوي

فااي التعاارف علااى مسااائل اقتصاااديات العماال  التااي 

 تتطلب حالً، والطريقة المناسبة لمعالجتها.

 تاواجبات وسمنار المناقشة –المحاضرة 

    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 7 االختبار الفصلي األول 1

 %20 12 االختبار الفصلي الثاني 2

 %20 مستمر خالل الفصل اعمال السنة 3

 %40 15 االختبار النهائي 4

5    

8    

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 تحديد الساعات المكتبية والتواصل مع الطالب 

 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
 اقتصاديات العمل )نظرية عامة( عاصم عرب -

 اقتصاد العمل  رونالد ايرمبيرج وروبرت سميث ترجمة: د. فريد  بشير طاهر  -

 المساندةالمراجع 

  قاعدة معلومات EcoLink (تشمل العديد من مواقع المجالت البحثية العربية  وهي

 االقتصاد(علم  فيواالجنبية المتخصصة 

  ارشيف المحكمات والدوريات الكاملة PAAJ (أسك زاد)  

 Asian Business & Reference – ProQuest 

 ASSIA: Applied Social Sciences Index Abstracts 

 Banking Information Source – ProQuest 

 Economist Intelligence Unit 

javascript:SetUser('http://sdl.edu.sa/middleware/Default.aspx?USESDL=true&PublisherID=AllPublishers&FomList=true&DB=AskZad&BookURL=http://askzad.com/results?service=15&browseBy=Keywords')
http://search.proquest.com/asianbusiness/index?accountid=30641
http://search.proquest.com/bankinginformation?accountid=30641
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 ScienceDirect – Elsevier 

 اإللكترونيةالمصادر 

المواقع االلكترونية لوزارات االقتصاد والتخطيط ووزارات المالية بالدول  -

 العربية.

 دوليةال العمل موقع منظمة -

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 المقررمتطلبات  العناصر

 المرافق

 إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)
 قاعة دراسة 

 التقنية التجهيزات

 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز
 سبورة زكية

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

استراتيجيات الحصول على  .1

التغذية الراجعة من الطالب 

 بخصوص فعالية التدريس:

 واالختباراتالمراجعة الدورية 

 واستمارات  واالمتحانات

  االستبانة

 الطالب 

 أعضاء هيئة التدريس

 واساااتمارات  واالمتحاناااات االختباااارات

 االستبانة

يم عملية واستراتيجيات أخرى لتق

 التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

 استبيانات للطالب

 تحليل نتائج الطالب

  تقييم طرق التقويم          

 

 تطبيق استبانة تقويم المقرر  أعضاء هيئة التدريس

 إجراءات تطوير التدريس: .2

 علىتدريب عضو هيئة التدريس 

 المستجدات في طرق التدريس

توفير جميع الوسائل الحديثة 

 المساعدة

 تجهيز القاعات بالوسائل الحديثة 

 تبادل الخبرات والكفاءات          

 البرنامجقيادات 

 لجنة المراجعة الداخلية
 للمقرر الداخلية المراجعة

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخدمة المدنيةفى نظام العمل  اسم المقرر:

   HRM 116 رمز المقرر:

 دبلوم عالي فى إدارة الموارد البشرية البرنامج:

 اإلستشاريةمعهد الدراسات والخدمات  الكلية:

 جامعة المجمعة المؤسسة:
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 المحتويات

 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... العام للمقرر:وصف ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. مقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييمربط مخرجات التعلم لل . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 
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 6 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2
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 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعة 2 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

  ليةك
   أخرى  متطلب قسم 

    اختياري   إجباري ب.

 المستوي األول المقرر:يقدم فيه  الذي/ المستوى  السنة. 3

 

 

  وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 ال توجد: وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 √ المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 30 محاضرات 1

 ال ينطبق إستوديوأو معمل  2

 ال ينطبق إضافيةدروس  3

 ال ينطبق )تذكر(ى أخر 4

 30 اإلجمالي 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

يتناول المقرر تعريف الطالب بنظام العمل، وكيفية نشأة نظام العمل فى المملكة والسمات العامة له، والتعرف على خصائص 

النظام ومعرفة الفئات المستثناه ومن يشملهم النظام. كما يسعى الى التعرف على عقد العمل وشروطه واألطراف وما لها، 

ما يتبعها، كما يبحث فى عقد العمل والجزاءات التدريبية وما يتبعها من وقف العقد.  كما ونظام اإليفاد باألجر وحماية الحقوق و

نظام التوطيف وتوضيح اإلطار القانوني لتكافؤ الفرص وإجراءات وضمانات التحقيق وقضايا  ةتوضيح اهمييتضمن المقرر 

 وتدريبات تطبيقية في المملكلة العربية السعودية .

  للمقررالهدف الرئيس . 2

 بدراسة هذا المقرر يكون الطالب قادراً على: 

 على القواعد القانونية المنظمة لعالقات العمل.  تعرف الطالبأن ي -

 أن يناقش الطالب أهمية العمل بإعتباره األداه المنظمة لعالقات العمل الفردية ذات األهمية لفئة كبيرة من المجتمع العمال.  -

العمل السعودى المبينة لطبيعة عقد العمل من حيث عناصره وشروطه والقيود الواردة على أن يشرح الطالب قواعد نظام  -

 حرية التعاقد فى مجال العمل. 

أن يحدد الطالب القواعد النظامة لنظام العمل والتى أتاحت للدولةة التةدخل إلعةادة التةواين بةين مصةلحة العامةل وصةاحب  -

  العمل.   

 دولة من أجل فض النزاعات والخالفات العمالية عن طريق هيئات نظامية.أن يناقش الطالب كيفية تدخل ال -
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

  االلمام  بالقواعد واالسس العامة للوظيفة وقواعد تنظيم الموظفين 1.1

  أنظمة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعوديةالتعرف علي  1.2

  المهارات 2

  قضايا وتدريبات تطبيقية في مجال الخدمة المدنية السعودية 2.1

  القيم 3

بالمملكةة العربيةة  ألنظمةة العمةل توافق سلوكياته وفق األطر القانونية لتكافؤ الفةرص واإلجةراءات 3.1

 السعودية

 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات م

 2 1 ( وخصائصه،التعريف بنظام العمل )نشأته وسماته  -  1

 2 1 الوظيفة العامة وتطورها في المملكة -  2

 2 1 نطاق تطبيق نظام العمل )الفئات المستثناه من بعض األحكام أو غير المستثناه( -  3

 2 1 عمليات التوظيفاالسس العامة للوظيفة وقواعد تنظيم  -  4

 2 1 حرية التعاقد على العمل والقيود الواردة عليها فى نصوص نظام العمل -  5

 2 1 لعقد العملاإلطار القانوني  -  6

 2 1 حقوق وواجبات الموظف -  7

 2 1 االستقالة واالحالة للموظف العمومي -  8

 2 1 وتعويضات العاملين في الخدمة المدنيةانظمة الرواتب -   9

 2 1 وتسوية الخالفات قيهيئة الرقابة والتحق -  10

 2 1 الجزاءات التأديبية المترتبة على إخالل العامل بإلتزاماته  -  11

 2 1 وقف عقد العمل وإنقضاء عقد العمل -  12

 2 1 مشاكل العمل فى النظام السعودي  -  13

 2 1 قضايا وتدريبات تطبيقية -  14

 2 1 مراجعة شاملة  -  15

 30 15 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
االلمةةام  بالقواعةةد واالسةةس العامةةة للوظيفةةة وقواعةةد 

 ً  نظام العمل عموما
 المحاضرة

 حلقات النقاش

 

 

 1.2 االختبارات الدورية 
التعةةرف علةةي أنظمةةة الخدمةةة المدنيةةة فةةي المملكةةة 

 العربية السعودية

1.3 
أن يسرد الطالب الجزاءات التدريبيةة المترتبةة علةى 

 إخالل العامل بنظام العمل

 المهارات 2.0

2.1 

إعةةةداد وصةةةياغة العقةةةود أن يتةةةدرل الطالةةةب علةةةى 

 التجارية المختلفة وفقاً لألصول القانونية

 

تمثيةةةةل األدوار  –المحاضةةةةرة 

 في العصف الذهني

إعةةةةةةةداد وصةةةةةةةياغة العقةةةةةةةود 

 االختبارات الدورية

تقيةةةةةةةيم العقةةةةةةةود التجاريةةةةةةةة 

وفقةةةةةاً لألصةةةةةول المختلفةةةةةة 
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

2.2 
فةي على حل المنايعات القانونيةة تطبيقي التدريب ال

 مجال الخدمة المدنية السعودية

التجاريةةةةةةةة المختلفةةةةةةةة وفقةةةةةةةاً 

 لألصول القانونية

القانونيةةة والمعةةةدة مةةن خةةالل 

 الطالب

 

 القيم 3.0

3.1 

وفق األطر القانونيةة لتكةافؤ  الطالب توافق سلوكيات

الفرص واإلجراءات ألنظمة العمل بالمملكة العربية 

 السعودية

النقةةةةةاش والعةةةةةرو   حلقةةةةات

 التقديمية
 تقييم العرو  و المناقشات

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 7 االختبار الفصلي األول 1

 %20 12 االختبار الفصلي الثاني 2

3 
مسةةةتمر خةةةةالل  اعمال السنة

 الفصل

20% 

 %40 15 االختبار النهائي 4

5    

6    

7    

8    

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعر   شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 حديد الساعات المكتبية والتواصل مع الطالب توزيع الطالب علي المرشدين وتحديد ساعات االرشاد االسبوعية و ت

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
السعودية،نظام الخدمة المدنية وتطبيقاته في المملكة العربية   

م2010 مطابع الحميضي ، الريا  محمد العتيبي ،  

 المساندةالمراجع 
دار الزهراء، الريا ، السيد خليل هيكل السعودي،القانون اإلداري   

م2009عام  الموقع اإللكتروني لويارة الخدمة المدنية السعودية  

 اإللكترونيةالمصادر 
 المكتبة الرقيمة السعودية

   ىأخر
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

، العر  قاعاتالدراسية، المختبرات،  القاعات)

 إلخ(...  قاعات المحاكاة

 قاعة دراسة 

 التقنية التجهيزات

 الذكية،السبورة  البيانات،عر   )جهاي

 البرمجيات(

 سبورة يكية

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 تطبيق استبانة تقويم المقرر  الطالل فاعلية التدريس 

 للمقرر الداخلية المراجعة لجنة المراجعة الداخلية الدراسي فعالية المقرر

   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالل، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحليل وتصنيف وظائف الموارد البشرية اسم المقرر:

 HRM 117 رمز المقرر:

 دبلوم عالي فى إدارة الموارد البشرية البرنامج:

 اإلستشاريةمعهد الدراسات والخدمات  الكلية:

 جامعة المجمعة المؤسسة:
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 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1
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 5 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 
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 6 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2
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 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعة 2 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

  ليةك
   أخرى  متطلب قسم 

    اختياري   إجباري ب.

 : المستوي األوليقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال توجد

 

 

 كل ما ينطبق()اختر نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 √ المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 30 محاضرات 1

 ال ينطبق إستوديوأو معمل  2

 ال ينطبق إضافيةدروس  3

 ال ينطبق )تذكر(ى أخر 4

 30 اإلجمالي 

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

كما يركز على معرفة مواصفات شاغر الوظيفة  التعريف بتحليل وتصنف وظائف إدارة الموارد البشرية ، المقرر يتناول

ومعرفة الوصف الوظيفي لكل عمل وكيفية تصنيف الوظائف وتحليلها .كما ويركز على مفهوم الوصف الوظيفي والهدف منه 

 . رشادات الهامة في عملية الوصف الوظيفي وكيفية جمع المعلومات ومناقشة اعتماد وصف الوظائفاإلومعرفة 

 يس للمقررالهدف الرئ. 2

  :نتهاء من هذا المقررر يمكن للدارس أنإلبعد ا

 هان يتعرف الطالب على التحليل الوظيفي وخطواته ومراحل

ان يكتبب الطالبب أيميبة وضبرورة تحليببل الوظبائف وتصبنيفها كفحبد وظبائف إدارة المببوارد البشبرية دون غيريبا مبن الوظببائف 

  .خرى في جميع المنشآتاأل

  .الوظائف األساسية في الشركات المختلفةأن يحدد الطالب  

  .عمال المختلفةاألان يخطط الطالب المسار الوظيفي في شركات 

  .عمالاألان يرسم الطاب الفرص والتهديدات في مجال 

  .الوظائفثار المترتبة على عدم توفر معلومات خاصة بتحليل وتصنيف اآلان يناقش الطالب 

 .كمتطلب من متطلبات تصنيف وتوصيف الوظائفليات العمل آان يحلل الطالب 
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

تعريببف الطالببب بالوظببائف األساسببية التببي تقببوم بهببا إدارة المببوارد البشببرية فببي مجببال تخطببيط  1.1

 وتوظيف الموارد البشرية ،

 

  تمكين الطالب من تحديد اليات تخطيط الموارد البشرية وبناء الخطط قصيرة وطويلة المدى . 1.2

  بمصادر توظيف الموارد البشرية.بفحدث تعريف الطالب  1.3

1...   

  المهارات 2

والتعاقببب  ببباإلحاللتطببوير مهببارات الطببالب فببي مجببال بنبباء خطببط المببوارد البشببرية المتعلقببة  2.1

 .. وإيجاد حلول للمشكالت, الوظيفي

 

  تمكين الطالب من رسم وتخطيط المسار الوظيفي للموظفين 2.2

  القيم 3

  ال ينطبق 3.1

 

  المقرر موضوعاتج. 

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات م

 2 1 طبيعة تخطيط الموارد البشرية   1

 2 1 التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية   2

 2 1 مراحل تخطيط القوى العاملة  3

 2 1 بناء وتحديد االحتياجات من الموارد البشرية  4

 2 1 العوامل المؤثرة في تخطيط الموارد البشرية  5

 2 1 اساليب تحديد حجم القوى العاملة  6

 2 1 تحليل العمل ووصف ومواصفات الوظيفة   7

 2 1 االستقطاب وأنواعه ومصادرة  8

 2 1 العوامل التي تؤثر على التوظيف   9

 2 1 خطوات عملية التوظيف   10

 2 1 ادارة االداء وعالقته بتوظيف الموارد البشرية  11

 2 1 اساليب تقييم الوظائف  12

 2 1 مصادر استقطاب وتوظيف الموارد البشرية )المصادر الداخلية (  13

 2 1 الموارد البشرية )المصادر الخارجية ( مصادر استقطاب وتوظيف  14

 2 1  بناء خطط االحالل والتعاقب الوظيفي  15

 30 15 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 

تعريببف الطالببب بالوظببائف األساسببية التببي تقببوم بهببا إدارة 

المبببوارد البشبببرية فبببي مجبببال تخطبببيط وتوظيبببف المبببوارد 

حلقببببببببات  –المحاضببببببببرة  البشرية ،

 النقاش

 االختبارات الدورية

 الواجبات
1.2 

تمكببين الطببالب مببن تحديببد اليببات تخطببيط المببوارد البشببرية 

 وطويلة المدى .وبناء الخطط قصيرة 

 بمصادر توظيف الموارد البشرية.بفحدث تعريف الطالب  …
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المهارات 2.0

2.1 

تطببوير مهببارات الطببالب فببي مجببال بنبباء خطببط المببوارد 

وإيجاد حلبول , والتعاقب الوظيفي باإلحاللالبشرية المتعلقة 

 .. للمشكالت

تمثيبببببببببل  –المحاضبببببببببرة 

األدوار فببببببببي العصببببببببف 

 الذيني

األسببببببب لة االختببببببببارات 

 الشفهية

2.2 
تمكببببين الطببببالب مببببن رسببببم وتخطببببيط المسببببار الببببوظيفي 

 للموظفين

تمثيبببببببببل  –المحاضبببببببببرة 

األدوار فببببببببي العصببببببببف 

 الذيني

االختببببببببارات األسببببببب لة 

 الشفهية

…    

 القيم 3.0

   ال يتطبق 3.1

3.2    

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 7 االختبار الفصلي األول 1

 %20 12 االختبار الفصلي الثاني 2

3 
مسبببتمر خببببالل  اعمال السنة

 الفصل

20% 

 %40 15 االختبار النهائي 4

5    

6    

7    

8    

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 تحديد الساعات المكتبية والتواصل مع الطالب وزيع الطالب علي المرشدين وتحديد ساعات االرشاد األسبوعية و

 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

 اسم الكتاب المقرر

Textbook title إدارة الموارد البشرية 

 اسم المؤلف )رئيسي(

Author's Name د. أحمد ماهر 

 اسم الناشر

Publisher مكتبة العبيكان 

 سنة النشر

Publishing Year (2002) 

 

 للمقرر المرجع الرئيس
والتوزيع     دار المسيرة للنشر ، انس  عبد الباسط عباس، تخطيط وتنمية القوى العاملة

   2011 ، عمان / االردنوالطباعة 

 المساندةالمراجع 
2008 2ط، الدار الجامعية، احمد ماير،  ادارة الموارد البشرية  

   ىأخر
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

، العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 إلخ(...  قاعات المحاكاة

 قاعة دراسة 

 التقنية التجهيزات

 الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 البرمجيات(

 سبورة زكية

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 تطبيق استبانة تقويم المقرر  الطالب فاعلية التدريس 

 للمقرر الداخلية المراجعة المراجعة الداخليةلجنة  الدراسي فعالية المقرر
 

 تطبيق استبانة تقويم المقرر  الطالب فاعلية التدريس 

  للمقرر الداخلية المراجعة لجنة المراجعة الداخلية الدراسي فعالية المقرر

 الطالب فاعلية التدريس 

  الداخلية لجنة المراجعة الدراسي فعالية المقرر
 تطبيق استبانة تقويم المقرر  الطالب فاعلية التدريس 

 للمقرر الداخلية المراجعة لجنة المراجعة الداخلية الدراسي فعالية المقرر
 

 تطبيق استبانة تقويم المقرر  الطالب فاعلية التدريس 

  للمقرر الداخلية المراجعة الداخليةلجنة المراجعة  الدراسي فعالية المقرر

 الطالب فاعلية التدريس 

  لجنة المراجعة الداخلية الدراسي فعالية المقرر
   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديديا( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء يي ة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تنمية مهارات العاملين بالموارد البشرية اسم المقرر:

 HRM 115 رمز المقرر:

 إدارة الموارد البشرية فيدبلوم عالي  البرنامج:

 االستشاريةمعهد الدراسات والخدمات  الكلية:

 جامعة المجمعة المؤسسة:
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 المحتويات

 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 5 .......................................................................................................................... الطلبة. أنشطة تقييم 2

 5 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 5 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

  كلية
   أخرى x متطلب قسم 

    اختياري x  إجباري ب.

  المستوى األول :المقرريقدم فيه  الذي/ المستوى  السنة. 3

  )إن وجدت(. المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال ينطبق وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  نمط الدراسة م

 %100 √ المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

   التعليم اإللكتروني  3

   التعليم عن بعد أو  4

    أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )علىاالتصال . ساعات 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

  أستوديومعمل أو  2

  دروس إضافية 3

  تذكر()ى أخر 4

  اإلجمالي 

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

  لمقرر:العام لوصف ال .1

يتناول المقرر موضوع تنمية وتدريب الموارد البشرية واالليات التي تحقق ذلك وخاصة فيما يتعلق بتحديد جوانب القصور 

باإلضافة الى التعرف على انواع  الفعلي،في اداء الموارد البشرية وسبل سد الفجوة في االداء بين االداء المتوقع واالداء 

 واالنتاجية.وانعكاس تدريب وتنمية الموارد البشرية على االداء  نوع،التدريب وخصائص كل 

  الهدف الرئيس للمقرر .2

  على:بدراسة هذا المقرر يستطيع الدارس أن يكون قادراً 

 أن يتعرف الطالب على مفاهيم تنمية واستثمار الموارد البشرية وذلك من خالل التدريب والتأهيل والتطوير.  -

 األمثل للموارد البشرية االستخدامخطط تنظيمية إلعادة هيكلة الموارد البشرية وذلك لتحقيق  الطالبأن يُحدد  -

 أن يناقش الطالب طرق توصيف وتحليل الوظائف -

 أن يرسم الطالب طرق إعداد الهياكل التنظيمية الخاصة بالموارد البشرية. -

 األمثل. واالختيار االستقطابأن يُقارن الطالب بين مهارات  -

 المقابالت الوظيفية بشكل أمثل. فيأن يتدرب الطالب على الطرق الحديثة  -

 .أن يحلل الطالب طرق التقييم لألداء الخاص بالموارد البشرية -
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3 .3

 مخرجات التعلم للمقرر

 رمز 

مخرج التعلم 

 المرتبط للبرنامج 

  المعرفة والفهم 1

  الموارد البشرية وتحديد االحتياجات التدريبية للعاملين معرفة طرق وانواع تدريب 1.1

  تسليط الضوء على منظومة تنمية الموارد البشرية. 1.2

  التعرف على المحددات الرئيسية لفعالية الموارد البشرية لمواجهة التحديات المستقبلية 1.3

  المهارات 2

  للموارد البشرية في الدول الناميةدراسة جادة لمعرفة التحديات وأفاق المستقبل  2.1

   

  القيم 3

  استعراض نماذج تطبيقية من البيئة المحلية 3.1

 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 م
 قائمة الموضوعات

عدد 

 األسابيع

ساعات 

 التدريس

 3 1 أهمية وحيوية تنمية الموارد البشرية في المنظمات المعاصرة  1

 3 1 الموارد البشرية وعالتها بتدريب وتنمية الموارد البشريةالنشاطات الرئيسية إلدارة   2

 3 1 البشرية.طبيعة ونوعية التحديات التي توجهها إدارة الموارد   3

 3 1 .التصدي للتحديات التي تواجه تنمية الموارد البشرية  4

 3 1 العملية التدريبية وانواع التدريب  5

 3 1 تحديد االحتياجات التدريبية  6

 3 1 التدريب.الوسائل الرئيسية في   7

 3 1 الوسائل المساندة في التدريب  8

 3 1 بناء الحقائب التدريبية  9

 3 1 مستلزمات تنفيذ التدريب  10

 3 1 مهارات التفاوض وادارة الصراعات والخالفات  11

 3 1 تقييم مخرجات العملية التدريبية  12

 3 1 تقيم العائد من التدريب  13

 3 1 تقييم االثر التدريبي   14

 3 1 تطبيقات عملية  15

 45 15 المجموع 

 

 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1 .4

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 

المفاهيم األساسية للمهارات يتعرف الطالب على 

 بأنواعها.

 

 االمتحانات

 ومتابعة الواجبات
 االختبارات + التمارين

1.2 

يفرق الطالب بين النظرية والتطبيق من خالل 

 التدريب في الشركات

 

 المناقشات
 االختبارات + التمارين

 

…    

 المهارات 2.0

2.1 
أن يتعرررف الطالررب علررى مفهرروم التطرروير والت ييررر 

 الذي حصل في التدريب

 التقنيات

 الحوار والمناقشة

 االختبارات + التمارين
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

2.2 
أن يناقش الطالب زمالءه بالصرف لتظهرر شخصرية 

 بقدرات جديدة –كل طالب على حدة 
 لتطبيق الميدانيا

 االختبارات + التمارين

 

…    

 القيم 3.0

3.1 
                     استعراض نماذج تطبيقية من البيئة المحلية

 المناقشات والتكليفات األخرى
 تقييم المناقشات

 

  الطلبة تقييم أنشطة .2 .5

 

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 (باألسبوع)

  النسبة

 من إجمالي درجة التقييم

تكاليف –واجبات  –تمارين  1  %10 مستمر 

 %10 مستمر الحضور والمشاركة بالمناقشات 2

الشهري األولاالختبار  3  7 20% 

 %20 13 االختبار الشهري الثاني 4

 %40 نهاية الفصل االختبار النهائي 5

 

الخ ، مشروع جماعي، ورقة عملتقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة ) 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

للمرشد حسب  ( طالب40-30عدد معين من الطلبة بما يعادل ) يتم توزيع الطالب على المرشدين بحيث كل مرشد له

 الضرورة

ارشاد الطالب حسب الحاجة اما عن طريق النظام أو المراسلة أو وجها لوجه عندما يأتي إلى الكلية. ويجلس مع مرشده و

 مراعاة للظروف الحالية.  ويتناقشون في الخطة.

 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1 .6

 للمقرر المرجع الرئيس

، الناشر العبيكان، الرياض، المملكة اإلداريموسى جاب هللا مصطفى، القيادة واالبداع 

 م.2000العربية السعودية، 

 

 المراجع المساندة
، تنظريم المرؤتمرات، إدارة الوقرت، إدارة االبتكراراتخراذ القررارات، القيادة و موسى اللوزي،

 م.2112األزمات، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

  ar.wikipedia، ويكبيديامجلة العلوم اإلدارية والقيادية  المصادر اإللكترونية

 باإلضافة الى االنترنت BLACK BOARDبرنامج جامعة المجمعة  أخرى 

7.  

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2 .8

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

، العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 إلخ(...  قاعات المحاكاة

 فقط بحاجة لمتابعة وعنايةكل القاعات متوفرة والمختبرات أيضاً 

 التقنية التجهيزات

 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز
 مستمرة صيانةولكن بحاجة إلى  ،القاعاتاألجهزة متوفرة في 

 متوفر  تبعاً لطبيعة التخصص(أخرى ) تجهيزات
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

ترررم تقرررويم المقررررر مرررن خرررالل الطلبرررة 

 وتوزيع االستبيانات عليهم
 تحليل االستبيان الطالب

 المناقشة الحرة المحاضرين مع التدريب نتائج الطلبة تقارن

 تخصيص وقت جلسات حرة مناقشة المحاضرين مع بعضهم مواجهة مباشرة مع الطالب

مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 إلخ(

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 )مباشر وغير مباشر(يم قيطرق الت

 

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظم المعلومات اإلدارية للموارد البشرية اسم المقرر:

 HRM 113 رمز المقرر:

 دبلوم عالي فى إدارة الموارد البشرية البرنامج:

 والخدمات اإلستشاريةمعهد الدراسات  الكلية:

 جامعة المجمعة المؤسسة:
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 المحتويات

 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 5 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 5 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 5 .......................................................................................................................... الطلبة. أنشطة تقييم 2

 5 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 6 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

  ليةك
   أخرى  متطلب قسم 

    اختياري   إجباري ب.

 المستوي األول المقرر:يقدم فيه  الذي/ المستوى  السنة. 3

 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال توجد

 

 

 كل ما ينطبق( )اخترنمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 √ المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

 ال ينطبق إستوديوأو معمل  2

 ال ينطبق إضافيةدروس  3

 ال ينطبق )تذكر(ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

نظم  التشغيلية،على نظم المعلومات  وتطورها والتعرفاإلدارية ونشأتها  نظم المعلوماتلى مفهوم عالتعرف يتناول المقرر 

النظم في حل المشاكل اإلدارية ونظم المعلومات االستراتيجية وتقنية المعلومات / األجهزة  األعمال،المعلومات ومنظمات 

االتصاالت والشبكات المستخدمة في نظم المعلومات، قواعد البيانات ومعالجة  والبرمجيات،المستخدمة في نظم المعلومات 

 الملفات، نظم أتمته المكاتب.

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 .اإلدارية نظم المعلوماتالتعرف على مفهوم  .1

 .نشأت وتطور نظم المعلومات اإلدارية .2

 التعرف على نظم المعلومات التشغيلية .3

 .التعرف على العالقة بين نظم المعلومات ومنظمات األعمال .4

 .التعرف على النظم في حل المشاكل اإلدارية .5

 دارية واستراتيجية األعمال.الربط بين نظم المعلومات اال .6
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

  هنشأت وتطور نظم  المعلومات اإلداريةل المفاهيم األساسية إكساب الطالب  1.1

  العالقة بين نظم المعلومات ومنظمات األعمال. اكساب الطالب مهارات تحليل 1.2

1.3   

1...   

  المهارات 2

2.1   

  المشاكل اإلدارية.القدرة على حل  2.2

  لمعلومات االدارية واستراتيجية األعمال. القدرة على الربط بين نظم  2.3

2...   

  القيم 3

  ال ينطبق 3.1

3.2   

3.3   

3...   

 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات م

 6 2 التعرف الى مفهوم نظم  المعلومات اإلدارية  1

 3 1 نشأة وتطور  نظم  المعلومات اإلدارية  2

 3 1 نظم المعلومات التشغيلية  3

 3 1 نظم المعلومات ومنظمات األعمال  4

 3 1 النظم في حل المشاكل اإلدارية  5

 3 1 المعلومات االستراتيجية نظم  6

 3 1 األجهزة المستخدمة في نظم المعلومات /تقنية المعلومات   7

 3 1 البرمجيات /تقنية المعلومات   8

 3 1 االتصاالت والشبكات المستخدمة في نظم المعلومات  9

 6 2 قواعد البيانات  10

 3 1 معالجة الملفات  11

 3 1 نظم أتمته المكاتب  12

 3 1 مراجعة  13

 45 15 المجموع
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 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
نظم  المعلوماات ل المفاهيم األساسية إكساب الطالب 

 هنشأت وتطور اإلدارية
 واجبات  –اختبارات  المناقشة  –المحاضرة 

 واجبات  –اختبارات  المناقشة  –المحاضرة   1.2

 واجبات  –اختبارات  المناقشة  –المحاضرة   …

 المهارات 2.0

2.1 
العالقااة بااين نظاام  اكساااب الطالااب مهااارات تحلياال

 المعلومات ومنظمات األعمال.

 واجبات  –اختبارات  المناقشة  –المحاضرة 

 واجبات  –اختبارات  المناقشة  –المحاضرة  المشاكل اإلدارية.القدرة على حل  2.2

… 
لمعلومااات االداريااة  القاادرة علااى الااربط بااين نظاام 

 واستراتيجية األعمال.
  

 القيم 3.0

   ال يتطبق 3.1

3.2    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 7 االختبار الفصلي األول 1

 %20 12 االختبار الفصلي الثاني 2

3 
مساااتمر خااااالل  اعمال السنة

 الفصل

20% 

 %40 15 االختبار النهائي 4

5    

6    

7    

8    

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 تحديد الساعات المكتبية والتواصل مع الطالب 

 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
Management Information System , Jane P. Laudon and Kenneth 

C. Laudon. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall 2009م 

  المساندةالمراجع 

  اإللكترونيةالمصادر 

   ىأخر
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

، العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 إلخ(...  قاعات المحاكاة

 قاعة دراسة 

 التقنية التجهيزات

 الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 البرمجيات(

 سبورة زكية

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة  .1

 من الطالب بخصوص فعالية التدريس:

 ،واالمتحانات واالختباراتالمراجعة الدورية 

  االستبانة واستمارات

 

 

 الطالب

 المحاضرين 

 تحليل اإلستبيان

 المناقشات 

يم عملية التدريس من واستراتيجيات أخرى لتق

 قبل األستاذ أو القسم:

 استبيانات للطالب

 تحليل نتائج الطالب

  تقييم طرق التقويم          

 الطالب

 المحاضرين 

 تحليل اإلستبيان

 المناقشات 

 إجراءات تطوير التدريس: .2

المستجدات  علىتدريب عضو هيئة التدريس 

 في طرق التدريس

 توفير جميع الوسائل الحديثة المساعدة

 تجهيز القاعات بالوسائل الحديثة 

 تبادل الخبرات والكفاءات          

 

  التدريس،أعضاء هيئة 

  البرنامج،قيادات 

 المراجع النظير

 المناقشات

   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تخطيط وتطوير الموارد البشرية اسم المقرر:

 HRM 121 رمز المقرر:

 دبلوم عالي فى إدارة الموارد البشرية البرنامج:

 اإلستشاريةمعهد الدراسات والخدمات  الكلية:

 جامعة المجمعة المؤسسة:
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 المحتويات

 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 3 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 5 .......................................................................................................................... الطلبة. أنشطة تقييم 2

 5 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 6 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

  ليةك
   أخرى  متطلب قسم 

    اختياري   إجباري ب.

 الثاني المقرر: المستوييقدم فيه  الذي/ المستوى  السنة. 3

 

 

 ال توجد: وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 ال توجد: وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 √ المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

 ال ينطبق إستوديوأو معمل  2

 ال ينطبق إضافيةدروس  3

 ال ينطبق )تذكر(ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 للمنظمة متضمنا   الشامل التخطيط من كجزء البشرية للموارد االستراتيجي بالتخطيط المتعلقة األساسية المبادئ المقرر يتناول

. باإلضافة إلى بالتعيين وانتهاء واالختيار، واالستقطاب، العاملة القوى وتخطيط الوظائف، تحليلمفاهيم إدارة الموارد البشرية، 

وأيضا  التطوير الدائم إلدارة الموارد البشرية وأهميتها فى زيادة االنتاج واألداء بشكل أفضل من خالل عمليات التخطيط السليم، 

 تطوير مهارات الموارد البشرية وتنمية المستقبل الوظيفي.

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 :قادرا  على لدارسيتوقع أن يكون انتهاء من هذا المقررر إلابعد 

 االلمام بأهمية تخطيط الموارد البشرية والتوظيف. -

 .وتطوير الموارد البشرية بالمفاهيم االساسية في التخطيط التعريف -

 المقارنة بين طرق القيام بتخطيط الموارد البشرية وتنميتها وطرق تطوير هذه الموارد. -

 بأنشطة التوظيف واالختيار. التعريف -

 تحليل وتطبيق اساليب االختيار المناسب للموظفين. -

 .شرح طرق تنمية وتدريب الموارد البشرية وتطوير مهاراتها -
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 التعلم للمقررمخرجات 

  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

تعريففف الطالففب بالوظففائف األساسففية التففي تقففوم بهففا إدارة المففوارد البشففرية فففي مجففال تخطففيط  1.1

 وتوظيف الموارد البشرية ،

 

  وطويلة المدى .تمكين الطالب من تحديد اليات تخطيط الموارد البشرية وبناء الخطط قصيرة  1.2

  بمصادر توظيف الموارد البشرية.بأحدث تعريف الطالب  1.3

1...   

  المهارات 2

والتعاقففب  بففاإلحاللتطففوير مهففارات الطففالب فففي مجففال بنففاء خطففط المففوارد البشففرية المتعلقففة  2.1

 .. وإيجاد حلول للمشكالت, الوظيفي

 

  الوظيفي للموظفينتمكين الطالب من رسم وتخطيط المسار  2.2

  القيم 3

  ال ينطبق 3.1

 

  المقرر موضوعاتج. 

 عدد األسابيع قائمة الموضوعات م
ساعات 

 التدريس

 3 1 طبيعة تخطيط الموارد البشرية   1

 3 1 التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية   2

 3 1 مراحل تخطيط القوى العاملة  3

 3 1 البشريةبناء وتحديد االحتياجات من الموارد   4

 3 1 العوامل المؤثرة في تخطيط الموارد البشرية  5

 3 1 اساليب تحديد حجم القوى العاملة  6

 3 1 تحليل العمل ووصف ومواصفات الوظيفة   7

 3 1 هاالستقطاب وأنواعه ومصادر  8

 3 1 العوامل التي تؤثر على التوظيف   9

 3 1 خطوات عملية التوظيف   10

 3 1 بتوظيف الموارد البشريةادارة االداء وعالقته   11

 3 1 اساليب تقييم الوظائف  12

 3 1 مصادر استقطاب وتوظيف الموارد البشرية   13

 3 1 بناء خطط االحالل والتعاقب الوظيفي  14

 3 1 استراتيجيات وأساليب تطوير الموارد البشرية  15

 45 15 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 

تعريفف الطالففب بالوظففائف األساسفية التففي تقففوم بهففا 

إدارة الموارد البشفرية ففي مجفال تخطفيط وتوظيفف 

 –المحاضرة  الموارد البشرية ،

 حلقات النقاش 

 االختبارات الدورية

 الواجبات
1.2 

وتطففوير تمكففين الطففالب مففن تحديففد اليففات تخطففيط 

المفففوارد البشفففرية وبنفففاء الخطفففط قصفففيرة وطويلفففة 

 المدى .

مصففادر توظيففف المففوارد بأحففدث تعريففف الطالففب  1.3
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 .والتنبؤ بالعرض والطلب منها البشرية

 المهارات 2.0

2.1 

تطفففوير مهفففارات الطفففالب ففففي مجفففال بنفففاء خطفففط 

والتعاقففففب  بففففاإلحاللالمففففوارد البشففففرية المتعلقففففة 

 .. وإيجاد حلول للمشكالت, الوظيفي
تمثيففففل األدوار  –المحاضففففرة 

 في العصف الذهني

 االختبارات الدورية 

 الواجبات العملية ومناقشتها
2.2 

تمكين الطالب مفن رسفم وتخطفيط المسفار الفوظيفي 

 للموظفين

  

 القيم 3.0

3.1 
القدرة على العمفل ضفمن فريفق والمناقشفة والحفوار 

 ماقشات جماعية من خالل إعداد نماذج عملية ومناقشتها
 متابعة مجموعات الطالب

 تقويم المناقشات الجماعية
3.2  

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 7 االختبار الفصلي األول 1

 %20 12 االختبار الفصلي الثاني 2

 %20 مستمر خالل الفصل اعمال السنة 3

 %40 15 االختبار النهائي 4

5    

6    

7    

8    

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 تحديد الساعات المكتبية والتواصل مع الطالب وزيع الطالب علي المرشدين وتحديد ساعات االرشاد األسبوعية و

 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

 اسم الكتاب المقرر

Textbook title  البشريةإدارة الموارد 

 اسم المؤلف )رئيسي(

Author's Name د. أحمد ماهر 

 اسم الناشر

Publisher مكتبة العبيكان 

 سنة النشر

Publishing Year (2002) 

 للمقرر المرجع الرئيس
والتوزيع     دار المسيرة للنشر ، انس  عبد الباسط عباس، تخطيط وتنمية القوى العاملة

   2011 والطباعة ، عمان / االردن

 المساندةالمراجع 
08 2ط، الدار الجامعية، احمد ماهر،  ادارة الموارد البشرية  

   ىأخر
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

، العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 إلخ(...  قاعات المحاكاة

 قاعة دراسة 

 التقنية التجهيزات

 الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 البرمجيات(

 سبورة زكية

  تبعا  لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 تطبيق استبانة تقويم المقرر  الطالب فاعلية التدريس 

 للمقرر الداخلية المراجعة لجنة المراجعة الداخلية الدراسي فعالية المقرر
 

 تطبيق استبانة تقويم المقرر  الطالب فاعلية التدريس 

  للمقرر الداخلية المراجعة لجنة المراجعة الداخلية الدراسي فعالية المقرر

 الطالب فاعلية التدريس 

  لجنة المراجعة الداخلية الدراسي فعالية المقرر
 تطبيق استبانة تقويم المقرر  الطالب فاعلية التدريس 

 للمقرر الداخلية المراجعة لجنة المراجعة الداخلية الدراسي فعالية المقرر
 

 تطبيق استبانة تقويم المقرر  الطالب فاعلية التدريس 

  للمقرر الداخلية المراجعة لجنة المراجعة الداخلية الدراسي فعالية المقرر

 الطالب فاعلية التدريس 

  لجنة المراجعة الداخلية الدراسي فعالية المقرر
   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظم اإلدارة االستراتيجية لألداء المقرر:اسم 

 HRM 122 المقرر:رمز 

 دبلوم عالي فى إدارة الموارد البشرية البرنامج:

 اإلستشاريةمعهد الدراسات والخدمات  الكلية:

 جامعة المجمعة المؤسسة:
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 المحتويات

 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... لعام للمقرر:وصف اال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 5 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 5 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 5 ........................................................................................................ والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 6 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات معتمدة 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

  ليةك
   أخرى √ متطلب قسم 

    اختياري √  إجباري ب.

  : المستوى الثانىيقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

  وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد   وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  الدراسة نمط م

 %100 √ المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم أو  4

    أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

 - وأستوديومعمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - تذكر()ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

يتناول هذا المقرر مقدمة حول اإلدارة االستراتيجية من حيث المفهوم، األهمية، التطور التاريخي، األساسيات، واألبعاد. كما 

خالل دراسة كيفية تحديد رسالة المنظمة وأهدافها االستراتيجية يغطي بشكل مفصل عملية اإلدارة االستراتيجية، وذلك من 

والتكتيكية، دراسة مفصلة لعالقة المنظمة ببيئتها الداخلية والخارجية )التحليل االستراتيجي: قوة، ضعف، فرص ومخاطر(، 

لى المستوى الوظيفي وأيضا تغطية شاملة آللية تكوين البدائل االستراتيجية على مستوى المنظمة، ووحدات األعمال وكذلك ع

على المستوى العالمي. اختبار االستراتيجية المالئمة إلمكانيات وقدرات المنشأة الستثمار الفرص المتاحة في السوق )االختيار 

 .االستراتيجي(

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

  على:بعد دراسة المقرر يتوقع أن يكون الطالب قادراً 

 تعريف بمفهوم الرؤية والرسالة االستراتيجية، ال -

بناء وتنمية إدراكه بأسس وضوابط ومعايير تحديد الرؤية االستراتيجية وصياغة رسالة المنظمة، وأهمية ذلك في نجاح  -

  .المنظمة واستقرارها ونموها

 التعريف باإلدارة االستراتيجية التي تعتبر األساس للتخطيط االستراتيجي،  -

وكيفية تحليل البيئات الداخلية والخارجية لتحديد الفرص والتهديدات ونقاط القوة  التخطيط االستراتيجيفهم أسس  -

  .(SWOT والضعف )تحليل

 البحث عن بدائل استيراتيجية مناسبة وتقييمها -
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

  تعريف الطالب بمفهوم الرؤية والرسالة االستراتيجية 1.1

  التعريف باإلدارة االستراتيجية التي تعتبر األساس للتخطيط االستراتيجي 1.2

  أسس التخطيط االستراتيجي.وسرد وفهم  1.3

  المهارات 2

2.1 

وتطوير رصيده المعرفيي حيول مفهيوم  تنمية المهارات المعرفة واإلدراكية لدى الطالب من خالل

البيئيية الخارجييية وكييذلك البيئيية الداخلييية وعناصييرهما ومسييتوياتهما وخصائصييهما ودورهمييا فييي 

 صياغة االستراتيجية.

 

2.4 
إكساب الطالب القدرة على إعداد وصياغة البيدائل االسيتراتيجية عليى مسيتوى المنظمية ووحيدات 

 األعمال.

 

  القيم 3.4

  علي العمل الجماعي والتعاونيالقدرة  3.1

3.2   

 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات م

 3 1 اإلدارة االستراتيجية. مقدمة في   1

 3 1 .االستراتيجيةاإلدارة  أساسيات   2

 3 1 إستراتيجيات وأدوار المدير اإلستراتيجي 3

 3 1 .رؤية ورسالة المنظمة   4

 6 2 .)التنبؤ بالمتغيرات وأدوات التحليل( للمنظمةالخارجية تحليل البيئة    4

 6 2 مراجعة وظائف اإلدارة فى البيئة الخارجية 5

 3 1 تحليل البيئة الداخلية للمنظمة.   6

 3 1 اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية   7

 3 1 تحديد األهداف االستراتيجية.   8

 6 2 االستراتيجية تطبيق   9

 3 1 المنظمة وتقويمها. استراتيجيةرقابة  10

 6 2 تطبيقات ودراسات ميدانية. 11

 45 15 المجموع
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 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

 تعريف الطالب بمفهوم الرؤية والرسالة االستراتيجية  1.1

 المحاضرات

 الحوار والمناقشات

 الواجبات

 االختبارات

  الدورية

 متابعة الواجبات

1.2 
التعريف باإلدارة االستراتيجية التي تعتبر األساس للتخطيط 

 االستراتيجي،

 

1.3 
 االستراتيجي. أسس التخطيط فهم وسرد

 

1.4  

 المهارات 2.0

2.1 

تنمية المهارات المعرفة واإلدراكية لدى الطالب من خالل وتطوير 

رصيده المعرفي حول مفهوم البيئة الخارجية وكذلك البيئة الداخلية 

وعناصرهما ومستوياتهما وخصائصهما ودورهما في صياغة 

 االستراتيجية. 

 المحاضرات 

 الواجبات 

 المناقشات 

 االختبارات 

 تقييم الواجبات

 تقييم المناقشات

2.2 
إكساب الطالب القدرة على إعداد وصياغة البدائل االستراتيجية على 

 مستوى المنظمة ووحدات األعمال.

 

 القيم 3.0

3.1 
 القدرة علي العمل الجماعي والتعاوني

 

 عروض الطالب

 حل المشكالت

 مجموعات العمل

 تقييم العروض

أسئلة تحتوي 

 على مشكالت

 تقويم العروض

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر تكاليف –واجبات  –تمارين  1

 %10 مستمر المناقشاتدراسة الحالة و 2

 %20 7 األول الشهرياالختبار  3

 %20 13 الثاني الشهرياالختبار  4

 %40 نهاية الفصل االختبار النهائي 5

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

  والواجبات والبحوثالتكليفات علي الطالب أثناء اشراف أستاذ المقرر . 

  ساعتان أسبوعيا( من قبل أستاذ المقرر. المكتبية المخصصةالساعات( 

 البالك بورد.مع الطالب عبر المقرر  واصل أستاذت       

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
دار     زكرييييا مطليييك اليييدوري د.، دراسييييةوعملييييات وحييياالت  اإلدارة االسيييتراتيجية مفييياهيم

 م2013  -اليازوري

 .2010،عمان ، دار اليازوري للنشر، د. سعد غالب ياسين االستراتيجية،اإلدارة  المساندةالمراجع 

 اإللكترونيةالمصادر 
 .المكتبة الرقمية السعودية

 شبكة المعلومات االلكترونية  علىمنظمات األعمال مواقع 

  ال يوجد  ىأخر
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

، العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 إلخ(...  قاعات المحاكاة

 طالب 30وجهاز كمبيوتر كافية لـ بروجكتور : مجهزة ةقاع

 التقنية التجهيزات

 الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 البرمجيات(

 االنترنت وجهاز عرض.بشبكة  متصل كمبيوتر جهاز

 ال يوجد  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 تطبيق استبانة تقويم المقرر  الطالب فاعلية التدريس 

 للمقرر الداخلية المراجعة لجنة المراجعة الداخلية الدراسي فعالية المقرر

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قياس وتقويم األداء الوظيفي المقرر:اسم 

 HRM 124 المقرر:رمز 

 إدارة الموارد البشرية فيدبلوم عالي  البرنامج:

 االستشاريةمعهد الدراسات والخدمات  الكلية:

 المجمعة جامعة المؤسسة:
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 المحتويات

 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... العام للمقرر:وصف ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... ر:. مخرجات التعلم للمقر3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:أنشطة  -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 6 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات معتمدة 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

  ليةك
   أخرى √ متطلب قسم 

    اختياري √  إجباري ب.

 المستوى الثاني يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

  وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

                             

 ال يوجد   وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 ينطبق( )اختر كل مانمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 √ المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم أو  4

    أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

 - وأستوديومعمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - تذكر()ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

معرفة بما في ذلك  المنظمات،تعريف الطالب بمفهوم تقويم األداء الوظيفي وتوضيح أهميته ومالمحه في  يتناول هذا المقرر

 األداء،ساليب التقليدية والحديثة لتقييم األ والمرؤوسين،لعملية تقييم أداء العاملين على مستوى المنظمة والمديرين  االستراتيجية

 وأهم المشكالت لقياس األداء الوظيفي الحديثة،في المنظمات  الوظيفي مراحل عملية تقييم األداء األداء،أهم معايير ومؤشرات 

 ها والتغلب عليها.وكيفية تجنب

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 :يمكن للدارس أن المقررمن هذا  االنتهاءبعد 

 أن يتعرف الطالب على طرق تقييم األداء الوظيفي. -

 أن يناقش الطالب معايير وطرق مراحل تقويم األداء الوظيفي.  -

 أن يحلل الطالب أهم المشكالت لقياس األداء الوظيفي. -

 المؤسسات. فينموذج من األسس والنظريات الخاصة بقياس وتقويم أداء العاملين  الطالب يصممأن  -

 القطاعين العام والخاص. فيللمؤسسات  االستراتيجيأن يقارن الطالب بين طرق التخطيط  -

  أن يحدد الطالب الحقوق والواجبات للعاملين بالمؤسسات بشكل عام. -
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 للمقرر مخرجات التعلم

  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

  إدارة الموارد البشرية  فيقياس وتقييم األداء تعريف الطالب بمفهوم  1.1

  مجال تقييم األداء الوظيفي فيبالنظريات الحديثة التعريف  1.2

1.3   

  المهارات 2

  المنظمة فيقياس تقييم األداء الوظيفي للعاملين  فيالطالب لطرق علمية ومنهجية  استخدام 2.1

  يتم بها تقييم األداء الوظيفي  التيتحليل الطالب لألنظمة والمراحل  2.2

  القيم 3

  مناقشة فريق العمل إلنجازها لما هو مطلوبعلي الطالب قدرة  3.1

  الطالب لمهارات اإللقاء والحوار الناجح وتدعيم اآلراء بشكل علمي امتالك 3.2

 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات م

 3 1 مفهوم وأهمية تقييم األداء 1

 3 1 لعملية تقييم أداء العاملين تراتيجيةاالساألهداف  2

 3 1 المنظمة، المديرين، والمرؤوسينأهداف تقييم األداء على مستوى  3

 3 1 لتقييم األداء للعاملين االستراتيجيةالخطوات  4

 3 1 لتقييم األداء للعاملين االستراتيجيةالمعايير  4

 6 2 مراحل عملية تقييم األداء الوظيفي 5

 6 2 طرق وأساليب تقييم األداء الوظيفي 6

 6 2 تقييم األداء فيقضايا معاصرة  7

 3 1 مشكالت التقييم وكيفية تجنبها والتغلب عليها 8

 3 1 اإلدارة باألهداف وتقييم األداء 9

 3 1 إدارة الجودة الشاملة وتقييم األداء 10

 6 2 تطبيقات ودراسات ميدانية. 11

 45 15 المجموع

 

 

 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
إدارة الموارد  فيقياس وتقييم األداء تعريف الطالب بمفهوم 

 المحاضرات البشرية 

 الحوار والنقاش

 االختبارات 

 متابعة الواجبات
 مجال تقييم األداء الوظيفي فيبالنظريات الحديثة التعريف  1.2

1.3  
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 الواجبات  1.4

 المهارات 2.0

2.1 
قياس تقييم األداء  فيالطالب لطرق علمية ومنهجية  استخدام

 المنظمة فيالوظيفي للعاملين 

 المحاضرات 

 الواجبات 

 حلقات النقاش 

تطبيق بعض النماذج 

 عمليبشكل 

 

 الدورية االختبارات

 تقييم الواجبات

 2.2 تقييم المناقشات
يتم بها تقييم األداء  التيتحليل الطالب لألنظمة والمراحل 

 الوظيفي 

 القيم 3.0

 مناقشة فريق العمل إلنجازها لما هو مطلوبعلي الطالب قدرة  3.1
 

 عروض الطالب

 حل المشكالت

 مجموعات العمل

 والمناقشة الجماعية

 

 تقييم العروض

أسئلة تحتوي على 

 مشكالت

 تقويم العروض
3.2 

الطالب لمهارات اإللقاء والحوار الناجح وتدعيم اآلراء  امتالك

 بشكل علمي

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر تكاليف –واجبات  –تمارين  1

 %10 مستمر المناقشاتدراسة الحالة و 2

 %20 7 األول الشهرياالختبار  3

 %20 13 الثاني الشهرياالختبار  4

 %40 نهاية الفصل االختبار النهائي 5

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

  والواجبات والبحوثالتكليفات علي الطالب أثناء اشراف أستاذ المقرر . 

 ساعتان أسبوعيا( من قبل أستاذ المقرر. الساعات المكتبية المخصصة( 

 البالك بورد.مع الطالب عبر المقرر  واصل أستاذت       

 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 المرجع الرئيس للمقرر

 عبد القادرة عالقي البشرية، مدنيإدارة الموارد  -

 تنمية الموارد البشرية، نانسي ديكسون فيتقويم األداء / وسيلة تحسين النوعية  -

  2004، جامعة االسكندرية حسن،د. راوية  مستقبلية،إدارة الموارد البشرية رؤية  -

 جامعة اليرموك  السالم،د. مؤيد سعيد  البشرية،إدارة الموارد  - المساندةالمراجع 

 اإللكترونيةالمصادر 
 المكتبة الرقمية السعودية.

 شبكة المعلومات االلكترونية  علىمنظمات األعمال مواقع 

  ال يوجد  ىأخر
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

، العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 إلخ(...  قاعات المحاكاة

 طالب 30وجهاز كمبيوتر كافية لـ بروجكتور : مجهزة ةقاع

 التقنية التجهيزات

 الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 البرمجيات(

 بشبكة االنترنت وجهاز عرض. متصل كمبيوتر جهاز

 ال يوجد  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس

  والحصول على التغذية الراجعة من الطالب 
 تطبيق استبانة تقويم المقرر  الطالب

  الدراسي فعالية المقرر

 والمراجعة الدورية للمقرر 
 للمقرر الداخلية المراجعة لجنة المراجعة الداخلية

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 التوصيف . اعتماد ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قضايا مجتمعية معاصرة في الموارد البشرية المقرر:اسم 

 HRM 125 المقرر:رمز 

 إدارة الموارد البشرية فيدبلوم عالي  البرنامج:

 االستشاريةمعهد الدراسات والخدمات  الكلية:

 جامعة المجمعة المؤسسة:
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 المحتويات

 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... العام للمقرر:وصف ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 5 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 5 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 5 ........................................................................................................ والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 6 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 معتمدة ةساع 2 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

  ليةك
   أخرى √ متطلب قسم 

    اختياري √  إجباري ب.

 المستوى الثاني يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

  وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

                             

 ال يوجد   وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 ينطبق( )اختر كل مانمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 √ المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم أو  4

    أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 30 محاضرات 1

 - وأستوديومعمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - تذكر()ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

والتعرف  والعالميدراسة أهم القضايا المجتمعية المعاصرة والمؤثرات على سوق الموارد البشرية المحلى  يتناول هذا المقرر

 .السوق فيالتغيرات  فيوالتوظيف المحلي والدولي وأثرها على أنواع التعيين 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 :يمكن للدارس أن المقررمن هذا  االنتهاءبعد 

 .المشكالت المرتبطة بإدارة الموارد البشريةأن يتعرف الطالب على  -

 . الشركات السعودية فيممارسات إدارة الموارد البشرية الطالب  حددأن ي -

 الشركات متعددة الجنسيات. فييناقش الطالب ممارسات إدارة الموارد البشرية أن  -

 .القضايا األخالقية الخاصة بإدارة الموارد البشريةأن يحلل الطالب أهم  -

 البشرية.المشاكل المعاصرة في إدارة الموارد  الطالب يفسرأن  -

 .لبشريةإدارة الموارد ا فيالثقافية  االختالفاتأن يقارن الطالب بين  -

  بالمؤسسات بشكل عام.والقوانين المنظمة لعمل الموارد البشرية  االتفاقياتأن يحدد الطالب  -
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

1.1 
منظمرررات األعمرررال  فررري البشرررريةدارة المررروارد إل االسرررتراتيجيأن يتعررررف الطالرررا علررر  الررردور 

 المعاصرة والمجتمعية

 

1.2 
المنظمررات  فررياألعمررال الحديثررة و واسررتراتيجياتأن يررذكر الطالررا سياسررات المرروارد البشرررية 

 الدولية

 

  إدارة الموارد البشريةمجال  فيأن يسرد الطالا القضايا المعاصرة  1.3

  المهارات 2

  فهم القضايا المجتمعية المعاصرة فيعلمية ومنهجية طرق  استعمالأن يناقش الطالا  2.1

   الدولية للموارد البشرية االتفاقياتأن يحلل الطالا  2.2

  أن يستخدم الطالا التعامل باإلدارة اإللكترونية والحديثة للموارد البشرية  2.3

  القيم 3.4

  مجموعة، واكتساب المسؤوليات القيادية  فيأن يناقش الطالا مهارات العمل  3.1

  طرق عن مجال العمل وإثبات المسؤولية  الستخدامأن يخطط الطالا  3.2

 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات م

 2 1 محل  وعالميالموارد البشرية من منظور  1

 2 1 إلدارة الموارد البشرية االستراتيجيالدور  2

 2 1 سوق العمل فيالتغيرات الحديثة  3

 2 1 السوق العالمي فيالمؤثرات عل  الموارد البشرية  4

 2 1 والمعايير للموارد البشرية المحلية والعالمية االختالفات 5

 4 2 إدارة الموارد البشرية إلكترونيا   6

 4 2 الدولية المتعلقة بالموارد البشريةوالقوانين  االتفاقيات 7

 2 1 المشكالت المرتبطة بإدارة الموارد البشرية 8

 2 1 الشركات السعودية فيممارسات إدارة الموارد البشرية  9

 2 1 الشركات متعددة الجنسيات فيممارسات إدارة الموارد البشرية  10

 2 1 البشرية.القضايا األخالقية الخاصة بإدارة الموارد  11

 4 2 الثقافية في إدارة الموارد البشرية. االختالفات 12

 30 15 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

 

 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 والفهمالمعرفة  1.0

1.1 
دارة الموارد إل االستراتيجيأن يتعرف الطالا عل  الدور 

 منظمات األعمال المعاصرة والمجتمعية في البشرية
 المحاضرات

 الحوار والنقاش

 الواجبات

 إعطاء نماذج وأمثلة

  الدورية االختبارات

 متابعة الواجبات

1.2 
األعمال  واستراتيجياتأن يذكر الطالا سياسات الموارد البشرية 

 المنظمات الدولية فيالحديثة و

1.3 
إدارة الموارد مجال  فيأن يسرد الطالا القضايا المعاصرة 

 البشرية

1.4  

 المهارات 2.0

2.1 
فهم القضايا  فيطرق علمية ومنهجية  استعمالأن يناقش الطالا 

 المجتمعية المعاصرة

 

 حلقات النقاش 

تطبيق بعض النماذج 

 بشكل عملي

 

 الدورية االختبارات

 تقييم الواجبات

 تقييم المناقشات
  الدولية للموارد البشرية االتفاقياتأن يحلل الطالا  2.2

2.3 
أن يستخدم الطالا التعامل باإلدارة اإللكترونية والحديثة للموارد 

 البشرية 

 القيم 3.0

3.1 
مجموعة، واكتساب  فيأن يناقش الطالا مهارات العمل 

 المسؤوليات القيادية 

 

 عروض الطالب

 حل المشكالت

 مجموعات العمل

 والمناقشة الجماعية

 

 تقييم العروض

تقويم المناقشات 

 الجماعية 

 تقويم العروض
3.2 

عن مجال العمل وإثبات طرق  الستخدامأن يخطط الطالا 

 المسؤولية 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر تكاليف –واجبات  –تمارين  1

 %10 مستمر المناقشاتدراسة الحالة و 2

 %20 7 األول الشهرياالختبار  3

 %20 13 الثاني الشهرياالختبار  4

 %40 الفصلنهاية  االختبار النهائي 5

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

  والواجبات والبحوثالتكليفات علي الطالب أثناء اشراف أستاذ المقرر . 

 المقرر.)ساعتان أسبوعيا( من قبل أستاذ  الساعات المكتبية المخصصة 

 البالك بورد.مع الطالب عبر المقرر  واصل أستاذت       

 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
Strategic Human Resource Management, Mello. J., Published by: 

. 2011edition,  rd3Cengage Learning, , Inc.,   

 إدارة الموارد البشرية ، د. مؤيد سعيد السالم ، جامعة اليرموك  - المساندةالمراجع 



 
6 

 اإللكترونيةالمصادر 
 .المكتبة الرقمية السعودية

 شبكة المعلومات االلكترونية  علىمنظمات األعمال مواقع 

  ال يوجد  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

، العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 إلخ(...  قاعات المحاكاة

 طالب 30وجهاز كمبيوتر كافية لـ بروجكتور : مجهزة ةقاع

 التقنية التجهيزات

 الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 البرمجيات(

 بشبكة االنترنت وجهاز عرض. متصل كمبيوتر جهاز

 ال يوجد  التخصص(تبعاً لطبيعة ) ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس

 والحصول عل  التغذية الراجعة من الطالب
 تطبيق استبانة تقويم المقرر الطالب

 الدراسي فعالية المقرر

 والمراجعة الدورية للمقرر
 للمقرر الداخلية المراجعة لجنة المراجعة الداخلية

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 التوصيف . اعتماد ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ير في المنظماتيإدارة التغ المقرر:اسم 

 HRM 126 المقرر:رمز 

 إدارة الموارد البشرية فيدبلوم عالي  البرنامج:

 االستشاريةمعهد الدراسات والخدمات  الكلية:

 جامعة المجمعة المؤسسة:
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 المحتويات

 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... العام للمقرر:وصف ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... ر:. مخرجات التعلم للمقر3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 5 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 5 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:أنشطة  -هـ 

 6 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 6 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 6 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 معتمدة ةساع 2 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

  ليةك
   أخرى √ متطلب قسم 

    اختياري √  إجباري ب.

 المستوى الثاني يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ال يوجد       :  وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد   وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 √ المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم أو  4

    أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 30 محاضرات 1

 - وأستوديومعمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - تذكر()ى أخر 4

 30 اإلجمالي 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

عالم يتسم بالتغيير المتسارع ودرجة  فيمفهوم التغيير والتطوير التنظيمي، أساسيات التغيير وإدارته دراسة  يتناول هذا المقرر

عالية من الغموض وعدم التأكد، كما يشمل نماذج ونظريات ومفاهيم التطوير والتغيير والتحول التنظيمي، دور المسؤولين عن 

ر، ورد فعل الموظفين للتغيي استجابةمدى  التنظيمي،المؤثرات المتعلقة بالتغيير  فيالتغيير التنظيمي، التطور الذي حدث 

 .تواجه عملية التغيير التيوالتحديات 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 :من هذا المقرر يمكن للدارس أن االنتهاءبعد 

 .سمات وخصائص التطوير التنظيمي ونشأته وتطورهأن يتعرف الطالب على  -

 . لب التغيير المخطط ويُقارن ويُفاضل بين النماذج المختلفة لهيناقش الطاأن  -

 .المشكالت التنظيمية والجماعية والفردية واقتراح تدخالت محددة مناسبة لهاالطالب  يحللأن  -

 .المنظمات ويُحدد أساليب وآليات إدارة التغيير فيإدارة التغيير  الطالب يصفأن  -

نماذج ونظريات وممارسات التطوير والتغيير التنظيمي وربط كل منها بالتجارب والخبرات  الطالب يعرفأن  -

 .مية المختلفةالتنظي

 .أسباب وأساليب مقاومة التغيير وطرق مواجهتهايحدد الطالب أن  -

 عملية التغيير. في والموظفينتواجه المديرين  التيأن يُقيم الطالب مراحل وعمليات التغيير التنظيمي، ويفهم التحديات  -

  .مواقف مختلفة للعمل فيتطبيق نظرية التغيير التنظيمي  فييُفكر الطالب تفكيراً ناقد ويكتسب مهارات التحليل أن  -
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

  المنظمات وإدارة التغيير وخصائصه. فيأن يتعرف الطالب على مفهوم التغيير  1.1

  عملية التغيير ومعوقاته فيأن يذكر الطالب المبادئ األساسية  1.2

  أن يسرد الطالب إجراءات سير عملية التغيير 1.3

  المهارات 2

  المنظمات وإدارة التغيير فيأن يشرح الطالب مفهوم التغيير  2.1

2.2 
تكمللن  التلليالتفكيللر الناقللد والحل  اإلبللداعي للمشلكالت  فلي ةالمتضللمنأن يحلل  الطالللب األسلاليب 

  وراء عملية التغيير للمواقف المتوقعة وغير المتوقعة

 

2.3 
 واالسلتنتاجاتأن يتنبأ الطالب بالمشكالت المتعلقة بعملية التغييلر باسلتخدام المصلادر المتنوعلة 

 الصحيحة 

 

  القيم 3.4

  ضمنن فريق إلنجاز ما هو مطلوب، واكتساب المسؤوليات القيادية  فيقدرة الطالب على العم   3.1

  أن يناقش الطالب مهارات اإللقاء والحوار الناجح وتدعيم اآلراء بشك  علمي  3.2

 

 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات م

 2 1 مفهوم التغيير وإدارة التغيير 1

 2 1 التنظيمية للتغييرالهياك   2

 4 2 منظمات األعمال فيمداخ  التغيير  3

 2 1 الدافعة للتغيير )القوى الداخلية( ىالقو -للتغيير إدارة فريق العم   4

 2 1 الدافعة للتغيير )القوى الخارجية( ىالقو -للتغيير إدارة فريق العم   5

 4 2 الخصائص( –األهمية  –إدارة التغيير )المفهوم  6

 4 2 نماذج ونظريات وممارسات التطوير والتغيير التنظيمي 7

 2 1 الطرق الحديثة للتغيير 8

 2 1 إستراتيجيات التغيير الحديثة 9

 2 1 وصفات قادة التغيير التنظيمي تمهارا -التغيير مقاومة  10

 4 2 ومشروع  تمناقشا 11

 30 15 المجموع
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 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع ك  من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
المنظمات وإدارة  فيمفهوم التغيير أن يتعرف الطالب على 

 التغيير وخصائصه.
 المحاضرات

 الحوار والنقاش

 الواجبات

 

  الدورية االختبارات

 متابعة الواجبات

 تقييم المناقشات

 عملية التغيير ومعوقاته فيالمبادئ األساسية أن يذكر الطالب  1.2

1.3 
 إجراءات سير عملية التغييرأن يسرد الطالب 

 المهارات 2.0

  المنظمات وإدارة التغيير فييشرح الطالب مفهوم التغيير أن  2.1

 حلقات النقاش 

تطبيق بعض النماذج 

 بشك  عملي

 

 الدورية االختبارات

 تقييم الواجبات

 تقييم المناقشات
2.2 

التفكير الناقد والح   في ةالمتضمناألساليب أن يحل  الطالب 

للمواقف تكمن وراء عملية التغيير  التياإلبداعي للمشكالت 

  المتوقعة وغير المتوقعة

2.3 
بالمشكالت المتعلقة بعملية التغيير باستخدام الطالب  يتنبأأن 

  الصحيحة واالستنتاجاتالمصادر المتنوعة 

 القيم 3.0

3.1 
، ضمنن فريق إلنجاز ما هو مطلوب فيالعم  على الطالب قدرة 

 واكتساب المسؤوليات القيادية 

 

 عروض الطالب

 ح  المشكالت

 مجموعات العم 

 والمناقشة الجماعية

 

 تقييم العروض

تقويم المناقشات 

 الجماعية 

 تقويم العروض
3.2 

يناقش الطالب مهارات اإللقاء والحوار الناجح وتدعيم اآلراء أن 

  بشك  علمي

 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر تكاليف –واجبات  –تمارين  1

 %10 مستمر المناقشاتدراسة الحالة و 2

 %20 7 األول الشهرياالختبار  3

 %20 13 الثاني الشهرياالختبار  4

 %40 نهاية الفص  االختبار النهائي 5

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

  والواجبات والبحوثالتكليفات علي الطالب أثناء اشراف أستاذ المقرر . 

 ساعتان أسبوعيا( من قبل أستاذ المقرر. الساعات المكتبية المخصصة( 

 البالك بورد.مع الطالب عبر المقرر  واصل أستاذت       
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

 .2010 للجامعات،د. محمد المحمدي ماضي، دار النشر  التنظيمي،استراتيجية التغيير  -

 

Organization Development and Change, Thomas G. Cummings and 

. Western-Thomson Southdition, E rd9, Christopher G. Worley  

 م2003، عمان للنشرأساسيات ومفاهيم حديثة، مرسي اللوزي، دار وائل  –التطوير التنظيمي  - المساندةالمراجع 

 اإللكترونيةالمصادر 
 .المكتبة الرقمية السعودية

 شبكة المعلومات االلكترونية  علىمنظمات األعمال مواقع 

  ال يوجد  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

، العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 إلخ(...  قاعات المحاكاة

 طالب 30وجهاز كمبيوتر كافية لـ بروجكتور : مجهزة ةقاع

 التقنية التجهيزات

 الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 البرمجيات(

 بشبكة االنترنت وجهاز عرض. متصل كمبيوتر جهاز

 ال يوجد  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس

 والحصول على التغذية الراجعة من الطالب
 تطبيق استبانة تقويم المقرر الطالب

 الدراسي فعالية المقرر

 والمراجعة الدورية للمقرر
 للمقرر الداخلية المراجعة لجنة المراجعة الداخلية

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة التعويضات في الموارد البشرية اسم المقرر:

 HRM 123 رمز المقرر:

 إدارة الموارد البشرية فيدبلوم عالي  البرنامج:

 االستشاريةمعهد الدراسات والخدمات  الكلية:

 جامعة المجمعة المؤسسة:
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 المحتويات

 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 3 ................................................................................................................... للمقرر:. مخرجات التعلم 3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. كاديمي والدعم الطالبي:أنشطة اإلرشاد األ -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 5 .......................................................................................................... المطلوبة:. المرافق والتجهيزات 2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعة 2 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

  ليةك
   أخرى  متطلب قسم 

    اختياري   إجباري ب.

                                        المستوي الثاني     : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 ال توجد: وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 √ المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 30 محاضرات 1

 ال ينطبق أستوديوأو معمل  2

 ال ينطبق إضافيةدروس  3

 ال ينطبق )تذكر(ى أخر 4

 30 اإلجمالي 

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

وخصائص التعويضات وكيفية تصميم نظام االجور , كما يتناول طرق تقييم الوظائف  ألهدافويتضمن المقرر مناقشة تفصيلية 

اإلضافة الي دراسة ادارة التعويضات  ويختتم المقرر بالربط بين  والخدماتوانواع التعويضات , ومعرفة الحوافز والمزايا 

 .يل وكتابة تقارير التقييم الموضوعيةاالداء والتعويضات  والتي يستطيع الطالب من خاللها تنمية قدراته في التحل

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

  على:بعد دراسة المقرر يتوقع أن يكون الطالب قادراً 

 للعاملين داءاأل إلدارةساسية بالمفاهيم األاإللمام  -

 ر تقييمهيداء وطرق ومعايمعرفة كيفية تخطيط األ -

 داءألدراسة معوقات تقييم ا -

 والرواتب والمكافآتجور تحديد األالتعرف على طرق واليات  -

 التعويض المناسبة  باستراتيجياتاإللمام  -

 المناسبة. االجتماعيةاإللمام بنظم التأمينات  -

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 
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 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

  والنماذج المستخدمة في عملية التقييم , ونظم تقييم االداء .االلمام بعملية تقييم االداء  1.1

  في المملكة العربية السعودية ةغير المباشرااللمام بحاالت التعويضات المباشرة و  1.2

  المهارات 2

 تزويد الطالب بمهارات واسس تحديد الرواتب واالجور. 2.1

 )تصميم نظام االجور(

 

  دراسة وتطبيقات عملية ربط التعويضات باألداء  2.2

  القيم 3

  استعمال حاالت تطبيقية بزيارة منشآت األعمال الرائدة في المملكة العربية السعودية  3.1

 

  المقرر موضوعاتج. 

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات م

 2 1 هميةاأل –المبادي  - التعريف –مقدمة في ادارة االداء   1

 2 1 داء.طرق ومعايير تقييم األ  2

 2 1 داء.مراحل وخطوات عملية تقييم األ -داء الموظفأرصد وتقييم   3

 2 1 داء تخطيط األ  4

 2 1 داء الذاتيعمليات تقويم األ  5

 2 1 داء.معوقات تقييم األ  6

 2 1 داء.التحديات المستقبلية لنظم ادارة األ  7

 2 1 والخصائصالتعويضات االهداف   8

 2 1 جور.)تصميم نظام االجور(سس تحديد الرواتب واألأهداف وأمبادي و  9

 2 1 طرق تقييم الوظائف  10

 2 1 ادارة التعويضات  11

 2 1 التعويضات المباشرة والغير مباشرة.  12

 2 1 الحوافز والمزايا والخدمات  13

 4 2 تطبيقات عملية في ربط التعويضات باألداء  14

 30 15 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
االلمام بعمليةة تقيةيم االداء والنمةاذج المسةتخدمة فةي 

 االداء .عملية التقييم , ونظم تقييم 
 االختبارات األسئلة الشفهية حلقات النقاش –المحاضرة 

1.2 
غيةةةةر االلمةةةةام بحةةةةاالت التعويضةةةةات المباشةةةةرة و 

 في المملكة العربية السعودية ةالمباشر
 االختبارات األسئلة الشفهية حلقات النقاش –المحاضرة 

…    

 المهارات 2.0

2.1 

الرواتب تزويد الطالب بمهارات واسس تحديد 

 واالجور.

 )تصميم نظام االجور(

تمثيةةةةل األدوار  –المحاضةةةةرة 

 في العصف الذهني
 االختبارات األسئلة الشفهية

2.2 

دراسةةة وتطبيقةةات عمليةةة ربةةط التعويضةةات بةةاألداء 

كما يتضمن استعمال حاالت تطبيقية بزيارة منشةآت 

 األعمال الرائدة في المملكة العربية السعودية

تمثيةةةةل األدوار  –المحاضةةةةرة 

 في العصف الذهني
 االختبارات األسئلة الشفهية

…    
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 القيم 3.0

3.1 

اسةةتعمال حةةاالت تطبيقيةةة بزيةةارة منشةةآت األعمةةال 

 الرائدة في المملكة العربية السعودية

 

تمثيةةةةل األدوار  –المحاضةةةةرة 

 في العصف الذهني
 االختبارات األسئلة الشفهية

3.2    

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 7 االختبار الفصلي األول 1

 %20 12 االختبار الفصلي الثاني 2

3 
مسةةةتمر خةةةةالل  اعمال السنة

 الفصل

20% 

 %40 15 االختبار النهائي 4

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي,  ,تقديميعرض  شفهي, ,تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 حديد الساعات المكتبية والتواصل مع الطالب توزيع الطالب علي المرشدين وتحديد ساعات االرشاد االسبوعية و ت

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
,الجامعية ماهر, الدارد. أحمد ت, جور والتعويضانظام األ -  

2013الطبعة الثانية   

 المساندةالمراجع 

  2000, دار الفكر العربي المحسن,توفيق محمد عبد  االداء,تقييم  -

 , الدار الجامعية االسكندرية, ماهر,احمد , ادارة الموارد البشرية -

2008 2ط  

 اإللكترونيةالمصادر 
 المكتبة الرقيمة السعودية

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

, العرض الدراسية, المختبرات, قاعات القاعات)

 إلخ(...  قاعات المحاكاة

 قاعة دراسة 

 التقنية التجهيزات

 الذكية,السبورة  البيانات,عرض  )جهاز

 البرمجيات(

 سبورة زكية

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 تطبيق استبانة تقويم المقرر  الطالب فاعلية التدريس 

 للمقرر الداخلية المراجعة لجنة المراجعة الداخلية الدراسي فعالية المقرر

   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر,مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب, مدى تحصيل , فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ,يرظالمراجع الن البرنامج,قيادات  التدريس,أعضاء هيئة  )الطلبة, ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  الجلسةرقم 

  تاريخ الجلسة

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التدريب العملي )الميداني( اسم المقرر:

 HRM 127 رمز المقرر:

 إدارة الموارد البشرية فيدبلوم عالي  البرنامج:

 االستشاريةمعهد الدراسات والخدمات  الكلية:

 جامعة المجمعة المؤسسة:
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 المحتويات

 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 4 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 4 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1

 4 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 5 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 5 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 5 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 5 .......................................................................................................................... الطلبة. أنشطة تقييم 2

 6 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 6 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 6 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 6 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات  3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

  ليةك
   أخرى x متطلب قسم 

    اختياري X  إجباري ب.

  : المستوى الثاني يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ساعة معتمدة على األقل 24 اجتياز    :  وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال ينطبق وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

  √ المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم أو  4

 %100   أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

  أستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  )تذكر(ى أخر 4

 %100 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

  لمقرر:العام لوصف ال  .1

متطلباً أساسياً لتخرج الطالب، ومن خالله يعمل الطالب لفترة ُمحددة بإحدى المنشآت الحكومية أو  تدريب الميدانييعتبر 

الصورة المناسبة  فيالتعريف بالطرق الرقمية والحسابية لجمع المعلومات والبيانات لتلخيصها وعرضها الخاّصة، وذلك من 

باإلضافة إلى تمكين  ،إكسابه خبرة عملية في مجاالت التخصصتدريب الطالب على كيفية تطبيق الطرق اإلحصائية وأجل 

لبرنــامج التدريب  العاميندرج ضمن اإلطار وصف الظاهرة محل الدراسة. كما  فيالبيانات المتاحة  استخدامالطالب من 

الميداني عدد من اإلجراءات ذات العالقة بمدته، وشروط االلتحاق به، واختيار جهات التدريب، وخطتــه، وأعمالـــه، وتقويم 

 المتدرب، وإسهام المشرف األكاديمي.

  الهدف الرئيس للمقرر  .2

 :من هذا المقرر يمكن للدارس أن االنتهاءبعد 

األعمال.بيئة  فيخبرة عملية  اكتساب -  

يتم التدريب فيه. الذيالحصول على المعرفة من المجال  -  

بيئة العمل. فيالفصول الدراسية  فيتطبيق المعارف والمهارات المكتسبة  -  

الشخصية للمهنة.تطوير فهم أفضل للخيارات المهنية من خالل الفهم الواضح لألهداف  -  

والكتابي. الشفوي االتصالتطوير وتحسين مهارات  -  

تحتاج إلى معرفة مستقبلية وتنمية المهارات. التيتحديد المجاالت  -  

 إتاحة الفرصة للطالب الكتساب الخبرة العملية والتدريب قبل التخرج داخل المؤسسات السعودية في سوق العمل السعودي. -

 عنية بمجاالت التخصص وبقدرات خريجي القسم مما يسهم في استقطابهم وتوظيفهم بعد التخرج.تعريف الشركات الم -

\ 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

  فهم المعارف العامة لألعمال 1.1

  فهم المهارات التنظيمية 1.2

  إظهار فهم التجارب اإلنسانية ومختلف الثقافات وترابطها 1.3

  المهارات 2

إكساب الطالب الخبرات والقدرات في تطبيق المفاهيم والنظريات التي درسهها علهى الواقهع العمهل  2.1

 الذي يمارسه.

 

2.2   

2.3   

2...   

  القيم 3

تحهها اإلشههراف المباشههر والتشههجيع علههى إكسههاب الطالههب الخبههرة العمليههة فههي إدارة المعلومههات  3.1

 االستقاللية والمبادرة.

 

تعويهههد الطالهههب علهههى تحمهههل المسهههؤولية، والتقيهههد بالمواعيهههد، والتعامهههل مهههع المهههوظفين ا خهههرين  3.2

 واحترامهم، واالستماع إلى آرائهم، وغيرها من مهارات العمل الجماعي.

 

  وأهمية ذلك للمنشأةإكساب الطالب مهارات إدارة الوقا ونظيمه،  3.3

3...   
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  المقرر موضوعاتج. 

 م
 قائمة الموضوعات

ساعات 

 االتصال

 60 يعمل الطالب لفترة ُمحددة بإحدى المنشآت الحكومية أو الخاّصة  1

 60 المجموع 

 

 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1 .3

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

المتابعة الدورية من  فهم المعارف العامة لألعمال 1.1

 األكاديميالمرشد 

للطالب المتدرب 

واستعراض تقرير 

 اليومياألنشطة 

  واألسبوعي

 استمارة تقييم متدرب

 اليهوميتقرير األنشهطة 

  واألسبوعي

 المهارات التنظيمية فهم 1.2

 إظهار فهم التجارب اإلنسانية ومختلف الثقافات وترابطها 1.3

 المهارات 2.0

2.1 
إكسههههاب الطالههههب الخبههههرات والقههههدرات فههههي تطبيههههق المفههههاهيم 

 والنظريات التي درسها على الواقع العمل الذي يمارسه.
المتابعة الدورية خالل 

االشراف  ساعات

 االسبوعية

 تقييم متدرباستمارة 

 اليوميتقرير األنشطة 

 تطبيق التفكير الناقد ومهارات التحليل لمشاكل العمل 2.2 واألسبوعي

 القيم 3.0

3.1 

الطالههههب علهههى تحمههههل المسهههؤولية، والتقيههههد بالمواعيههههد،  قهههدرة

والتعامههل مههع المههوظفين ا خههرين واحتههرامهم، واالسههتماع إلههى 

 آرائهم، وغيرها من مهارات العمل الجماعي.
المتابعههة الدوريههة خههالل 

سهههههههههاعات االشهههههههههراف 

 االسبوعية

 استمارة تقييم متدرب

 اليهوميتقرير األنشهطة 

 واألسبوعي
3.2 

مهههارات إدارة الوقهها ونظيمههه، وأهميههة ذلههك إكسههاب الطالههب 

 للمنشأة

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2 .4

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %40  المشرف الميداني تقييم 1

 %40  المشرف االكاديمي تقييم 2

 %10  تقرير الطالب عن التدريب الميداني 3

 %10  التقديمي لتقرير الطالباألسئلة الشفهية والعرض  4

5    

6    

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

للمرشد حسب  ( طالب40-30يعادل )يتم توزيع الطالب على المرشدين بحيث كل مرشد له عدد معين من الطلبة بما 

 الضرورة

ارشاد الطالب حسب الحاجة اما عن طريق النظام أو المراسلة أو وجها لوجه عندما يأتي إلى الكلية. ويجلس مع مرشده و

 مراعاة للظروف الحالية.  ويتناقشون في الخطة.

 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1 .5

 الخبرة الميدانية بشكل أساسي للمقرر المرجع الرئيس

  المساندةالمراجع 

  اإللكترونيةالمصادر 

 باإلضافة الى االنترنا BLACK BOARDبرنامج جامعة المجمعة   ىأخر

6.  

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2 .7

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

، العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 إلخ(...  المحاكاةقاعات 

 فقط بحاجة لمتابعة وعنايةكل القاعات متوفرة والمختبرات أيضاً 

 التقنية التجهيزات

 الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 البرمجيات(

 األجهزة متوفرة في القاعات ولكن بحاجة إلى صيانه مستمرة

 متوفر  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

تههههم تقههههويم المقههههرر مههههن خههههالل الطلبههههة 

 وتوزيع االستبيانات عليهم
 تحليل االستبيان الطالب

 المناقشة الحرة المحاضرين نتائج الطلبة تقارن مع التدريب

 تخصيص وقا جلسات حرة مناقشة المحاضرين مع بعضهم مواجهة مباشرة مع الطالب

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

  . اعتماد التوصيفح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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