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 ترث 215رقم المقرر ورمزه: مقدمة في ادارة الموارد البشريةقرر: اسم الم

 لغة تدريس المقرر: العربية ال يوجدالمتطلب السابق للمقرر:

 3الساعات المعتمدة:  مستوى المقرر:الرابع 

           Module Description      وصف المقرر :

و مجااالت و سسااليب ادارة الماوارد البشارية يتناول المقرر التعريف بالموارد البشرية و مفااييم 

المختلفة و التوجهاتالحديثاة فاي يااا المجاال ما  حياث التخطايط و التقايم و التنمياة و ا ن ماة و 

 غيريا

                                  Moule Aims     أهداف المقرر :

التعريف بالمبادئ و المفاييم ا ساسية الدارة 

 في المؤسسات الموارد البشرية
Definition of the principles and 

basic concepts for the 

management of human 

resources in institutions 

 Identify the organization and تن يم وتخطيط الموارد البشريةالتعرف على 

human resources planning 

 Knowledge of quality systems اإللمام بن م الجودة

الدولية المعنية بإدارة التعرف على المن مات 

 الموارد البشرية
Identify the relevant 

international organizations, 

human resources management 

 

 

 

 

 نموذج  ) هـ (  

 مختصر توصيف المقرر 



 

 

 جامعة الملك سعود :المؤسسة التعليمية  -

 

 التراث واإلرشاد السياحي كلية السياحة واآلثار / قسم ادارة موارد :الكلية/ القسم  -

 أ ( تحديد المقرر والمعلومات العامة

ترث 512 البشريةي ادارة الموارد فقدمة اسم المقرر و رقمه:  م – 1  

 

3 الساعات المعتمدة:  – 5  

 

البرنامج سو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها – 3  

 برنامج ادارة موارد التراث واإلرشاد السياحي

 

و ييئة التدريس المسئول ع  تدريس  المقرر:اسم عض – 4  

 

المستوى سو السنة التي سيتم تقديم ياا المقرر فيه: المستوي الرابع – 2  

 

المتطلبات المسبقة لهاه المقرر : – 6  

 ال يوجد

 

ال يوجدالمتطلبات المصاحبة لهاه المقرر :  – 7  

 

سة التعليمية.مكا  تدريس المقرر ا  لم يك  في المقر الرئيسي للمؤس – 8  

 

 توصيف المقرر



:    العربية لغة تدريس المقرر –9  

 ب ( األهداف :

وصف موجز لنتائج التعلم ا ساسية للطلبة المسجلي  في ياا المقرر: – 1  

 الموارد ادارة سساليب و مجاالت و مفاييم البشرية و بالموارد التعريف المقرر يتناول

 التنمية و التقيم و التخطيط حيث م  جالالم في ياا الحديثة  التوجهات و المختلفة البشرية

غيريا و ا ن مة و  

 

صف باختصار سية خطط يتم تنفيايا في الوقت الراي  م  سجل تطوير وتحسي   – 5

المقرر )مثال: االستخدام المتزايد للمواد والمراجع التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات سو 

بناء على نتائج البحوث العلمية الجديدة في  شبكة االنترنت، والتغييرات في محتوى المقرر

 المجال(:

يمك  االستفادة م  شبكة االنترنت فى االطالع على المستجدات -  

الموارد البشريةيمك  تو يف البرامج التقنية الحديثة فى مجال ادارة  -  

استطالع رسى المستفيدي  م  مخرجات المقرر  -وبشكل مستمر  -يجب   -  

 

: )مالح ة: وصف عام للنمواج الاي سيستخدم للنشرة سو الدليل الاي ج ( وصف المقرر

 سيرفق(

 

المواضيع المطلوب بحثها وشمولها – 1  

عدد  الموضوع

 ا سابيع

 ساعات االتصال

موضوعات  -التقييم -ا يداف -التعريف بالمقرر

مراجع المقرر. -ا بحاث  

1 3 

وادارة الموارد   Managementمفهوم االدارة

شريةالب  Human Resource Management 

1 3 

المفاييم الحديثة  -تعريف الموارد البشرية  

 للموارد البشرية

1 3 



تخطيط –التطور التاريخي الدارة الموارد البشرية 

 الموارد البشرية

1 3 

االحتياجات و تصنيفها و تصميمها –الو ائف   1 3 

 3 1 تنمية الموارد االبشرية

وير التن يميالتط –التدريب  –  1 3 

تنمية المهارات –المشكالت وكيفية التغلب عليها   1 3 

تحليل ا عمال و  –تقيم سداء الموارد البشرية 

 الو ائف

1 3 

 3 1 استراتيجية ادارة بيئة العمل

 3 1 االتجايات المعاصرة في ادارة الموارد البشرية

تقنية المعلومات و سثريا على ادارة الموارد 

ةالبشري  

1 3 

 3 1 التطوير و الجودةة

 3 1 ن م معلومات الموارد البشرية

 3 1 المن مات الدولية المعنية بإدارة الموارد البشرية

عدد ا سابيع ومجموع ساعات االتصال فى 

 الفصل الدراسى

12 42 

 

مكونات المقرر )مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي(: – 5  

الدروس  المحاضرة

 الخاصة

العملي / الميداني / التدريب 

التعاوني سو االمتياز لطلبة 

 التخصصات الصحية

 سخرى

42 

 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 



دراسة اضافية خاصة/ ساعات تعلم متوقعة م  الطلبة في ا سبوع )المطلوب ينا  – 3

 المعدل المتوقع للفصل الدراسي وليس المتطلبات المحددة في كل سسبوع(:

ساعة 42  

 

تطوير نتائج التعلم في نطاقات سو مجاالت التعلم – 4  

 لكل مجال م  مجاالت التعلم الموضحة فيما يلي يجب توضيح :    

ملخص موجز للمعرفة سو المهارات التي صمم المقرر م  سجل تطويريا.   -  

 

وصف الستراتيجيات التعلم المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة سو المهارات.  -  

 

طرق تقييم الطالب المستخدمة في المقرر لتقييم نتائج التعلم في المجال المعني.  -  

 

 

المـــــــــــعــرفـــة  –س   

 

وصف المعرفة التى سيتم اكتسابها م  المقرر: - 1  

 فى ادارة الموارد البشرية ا ساسية بالمهارات اإللمام -
 التعرف على تن يم وتخطيط الموارد البشرية -
 ن م الجودةاإللمام ب -
 التعرف على المن مات الدولية المعنية بإدارة الموارد البشرية -

 

استراتيجيات التعلم المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة: -5  

 محاضرات -
  تكليف الطالب بكتابة تقارير ع  بعض مفردات المقرر -
 عقد حلقات النقاش -
 التحضير المنزلى -
 انتقاء نمواج تطبيقى -



 Data showلشرح الحديثة مثل سجهزة عرض البيانات استخدام وسائل ا -

 

طرق تقييم المعرفة المكتسبة: –3  

 اختبارات دورية تتضم  اختيارات متعددة -
 سسئلة شفهية -
 تقييم التقارير المقدمة م  الطالب -
 حل الواجبات -
 االختبارات الفصلية التحريرية واختبار نهاية الفصل الدراسي -

 

 

 

        - لمعرفية )اإلدراكية(المهارات ا –ب    

 

المهارات المعرفية المطلوب تطويريا: - 1  

 القدرة على تن يم ادارة الموارد البشرية -
 تنمية مهارات التحليل والتن يم والتغلب على المشاكل -
 القدرة على استخدام تقنية المعلومات فى ادارة الموارد البشرية -

 

رات المعرفية:استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المها -5  

 سبحاث ميدانية تقوم علي االستبيا  والتحليل واإلحصاء -
  عقد حلقات نقاش تحت اشراف سستاا المقرر -
 التواصل والتعلم عبر شبكة المعلومات الدولية  -
 التواصل مع المجتمع والعاملي  في مجال ادارة الموارد البشرية -

 

طرق تقييم المهارات المعرفية المكتسبة: –3  

  بحاث الميدانيةتقييم ا -
 حلقات نقاش -
 تخصيص جزء م  سسئلة االختبار الفصلي يتضم  المعرفة والمهارات المكتسبة -

 



 

مهارات العالقات البينية )الشخصية(  والمسئولية  –ج   

 

وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخري ، والقدرة على تحمل المسئولية   – 1

 المطلوب تطويريا:  

ادارة الموارد البشريةالتعاو  الفعال مع العاملي  فى مجال  -  

عمل مجموعات في االشتراك -  

ادارة الموارد البشريةتحمل مسؤولية تن يم  -  

 

استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير ياه المهارات والقدرات: - 5  

لها رائد مجموعة كل وتحدد جماعية سبحاث عمل -  

المقرر سستاا قبل م  مساعدةوال النصح تقديم -  

الزمالء استفسارات علي والرد ا بحاث عرض -  

 

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل  – 3

 المسئولية:

عمل ورش خالل م  سنفسهم الطالب بمشاركة الجماعية ا عمال تقييم -  

 

مهارات الحسابية )العددية(:مهارات االتصال، وتقنية المعلومات، وال –د   

  

وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويريا:  – 1  

القدرة على الدراسة التحليلية -  

مهارة االتصال والحوار -  

مهارات استخدام الحاسب اآللي في البحث -  

 



استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير ياه المهارات: - 5  

اعىبحث فردى سو جم -  

تكليف بعمل استبيانات مع العاملي  فى ادارة الموارد البشرية -  

كتابة تقرير ع  احصاء لعدد السياح المحليي  والدوليي  -   

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنية المعلومات، والمهارات  – 3

 الحسابية )العددية(: 

تقييم ا بحاث والتقارير -  

التقرير سو بحثه عرض خالل م  البالط سداء تقييم -  

 

 

 

 هـ ( المهارات الحركية )إن كانت مطلوبة( 

 

وصف للمهارات الحركية )مهارات عضلية اات منشأ نفسي( المطلوب تطويريا في  – 1

 ياا المجال:

 ال يوجد

 

استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية: - 5  

 ال يوجد

اب الطلبة للمهارات الحركية:طرق تقييم اكتس – 3  

 ال يوجد

تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي  - 2  

رقم 

 التقييم

طبيعة مهمة التقييم  )مثال: مقالة، سو اختبار 

قصير، سو مشروع جماعي، سو اختبار 

 فصلي... الخ

ا سبوع 

 المستحق

نسبة الدرجة الى 

جة  التقييم در

 النهائي



 

 د( الدعم المقدم للطلبة

اإلجراءات سو الترتيبات المعمول بها لضما  تواجد سعضاء ييئة التدريس م  سجل تقديم 

الساعات  –تاج لالك ) مع تحديد مقدار الوقت المشورة واإلرشاد ا كاديمي للطالب المح

الاي يتواجد فيه سعضاء ييئة التدريس في ا سبوع(: -المكتبية  

تواجد عضو ييئة التدريس لتقديم المشورة والنصح ست ساعات مكتبية موزعة علي سيام  -

 ا سبوع

تثبيت جدول ا ستاا على المكتب وتحديد الساعات المكتبية به. -  

طالب في المحاضرة بأوقات التواجد والتركيز عليها م  حي  آلخر.  اعال  ال -  

التواصل مع الطالب م  خالل الموقع والبريد االلكتروني -  

 

 

 

 

 

 هـ (مصادر التعلم

الكتاب )الكتب( الرئيسة المطلوبة:  – 1  

1-Nish، 1. Q . 2006 Labour and resources, P،R.2007. Hong Kong 

university press. 

2-Sparruw, P,R.2007 Human resources Management  Leichardt. 

Federation Press. 

 - 

%52 7 اختبار فصلى 1  

%52 15 ورقة بحث فردي سو جماعي مع عرض لها 5  

%62 12 اختبار نهائى 3  

4    



 

المراجع ا ساسية:  – 5  

 

م 5229جدة  -عالتي ، مدني عبد القادر ، ادارة الموارد البشرية -  

م 5229حلب  -عقيلى، عمر وصفى، ، ادارة الموارد البشرية -  

اإلسكندرية -ريةماير، سحمد، ، ادارة الموارد البش - م  2008  

- johns Van Ruuysseveldt and Anne – Will Hazing , International 

Human Resource Management –London, 2004 

- K.Aswathappa, Human Resource Management ,text and cases, 2008 

- Michael Pool, Human Resource Management in An International 

Perspective. The International Journal of Human Resource 

Management ,Vol.1 , No 1   1990 

- Tracey R., the Human Resource Glossary 2004 

المواد االلكترونية و مواقع االنترنت ... الخ: – 4  

سو  مواد تعلم سخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر سو ا قراص المضغوطة – 2

 المعايير المهنية سو ا ن مة: 

مواد فيلمية مصورة -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  و ( المرافق المطلوبة

 

حدد متطلبات المقرر بما في الك حجم الفصول والمختبرات )سي عدد المقاعد في الفصول 

 والمختبرات ومدى توافر سجهزة الكمبيوتر .. الخ(.

 

ختبرات  ... الخ(:المرافق التعليمية )حجرات المحاضرات والم – 1  

 قاعات الفصول الاكية

 

سجهزة الكمبيوتر: – 5  

 

مثال: ااا كا  مطلوبا معدات مختبر معينة حدد المتطلبات سو  –موارد سخرى )حدديا  – 3

 سرفق قائمة(:

 ز ( تقييم المقرر وعمليات التحسين: 

استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم: – 1  

لطالب والتأكد م  جودة محتوى المقرراختبار ا -  

   عقد حلقة نقاش ثنائية سو سكثر مع الزمالء المشاركو  في تدريس المقرر ، و تحديد  -

 سوجه القصور و اإليجابيات ، وم  ثم معالجتها وتعزيز الجيد منها  .

طالب التغاية الراجعة وكشف سداء االختبار الفصلي ، وسوراق البحث م  خالل مناقشة ال -

  ، واستطالع سرائهم  ع  جودة المقرر وسوجه القصور فيه .

 

االستراتيجيات ا خرى المتبعة في تقييم عملية التعليم اما ع  طريق ا ستاا سو ع   – 5

 طريق           القسم:

فحص منهج المقرر م  قبل لجنة مكونة م  مختصي  م  القسم ، ويستعا   بخبراء  -

س مجال التخصص ، وتقديم تقرير بجودة المقرر ، و العناصر منايج خارجيي  في نف

 الالزمة لتطويره



التواصل مع البرامج المماثلة في الكليات والمعايد المحلية واإلقليمية والدولية -  

عمليات تحسي  التعليم:  – 3  

تطوير سيداف المقرر . -  

تطوير محتوى المقرر م  خالل نتائج عملية التقويم . -  

المقرر سبرز ما يستجد م  االتجايات الن رية و الفكرية المبنية على الدراسات  تضمي  -

 الحديثة  

 

 

 

عمليات التحقق م  مستويات انجاز الطلبة )مثال: فحص التصحيح سو الدرجات م   – 4

قبل عضو ييئة تدريس مستقل لعينة م  سعمال الطلبة، وقيام سستاا المقرر بتبادل تصحيح 

ات سو االختبارات بصفة دورية مع عضو ييئة تدريس آخر لنفس المقرر عينة م  الواجب

 في مؤسسة تعليمية سخرى(

تقويم للواجبات والتكاليف -  

تقويم ا وراق ورصد الدرجات المستحقة م  قبل الطالب سنفسهم -  

فحص عينة م  سوراق اختبار الطالب ، وعينة سخرى م  سوراق البحث ، م  قبل زميل  -

تدريس في مجال التخصصعضو ييئة   

تحليل احصائي لنتائج اختبارات الطالب -  

  

صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسي : – 2  

خطة تطوير محتوى المقرر م  قبل سستاا المادة ،وتتم ياه العملية  بشكل دوري بناء  -

تجد م   نتائج  الدراسات الحديثةا يسعلى نتائج التقويم الداخلي ، وسبرز م  

 

 

 

 



 

 

 


