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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ثالث ساعات  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الرابع () المستوى 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 45 المحاضرات التقليدية 1
 - - التعليم المدمج  2
 - - التعليم اإللكتروني  3
 - - التعليم عن بعد  4
 - -  أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

 45 محاضرات 1
 - إستوديوأو معمل  2
 - إضافيةدروس  3
 - أخرى )تذكر( 5
 ساعة 45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

  لمقرر:العام لوصف ال .1
 

إدارة الموارد البشرية  وأساليب ومجاالت ومفاهيميتناول المقرر التعريف بالموارد البشرية 

 واألنظمة والتنمية والتقييمالحديثة في هذا المجال من حيث التخطيط  والتوجهاتالمختلفة 

 .وغيرها

 :للمقررالهدف الرئيس . 2

 

المفاهيم الحديثة  -تقنية المعلومات وأثرها على إدارة الموارد البشرية ب الطالب تعريف      
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التطور التاريخي ومعرفة  ،االتجاهات المعاصرة في إدارة الموارد البشرية ،للموارد البشرية

 .تخطيط الموارد البشرية–إلدارة الموارد البشرية 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1.1 .إدارة الموارد البشرية فياألساسية  المهاراتيوضح  1.1

تخطررريط المررروارد –إلدارة المررروارد البشررررية التطرررور التررراريخي يشرررر   1.2

 البشرية

1.2 

 1.3 مهام إدارة الموارد البشريةيبين  1.3

 1.4 األساسية إلدارة الموارد البشرية في المؤسسات والمفاهيمالمبادئ يحدد  1.4

 1.1 المنظمات الدولية المعنية بإدارة الموارد البشريةيوضح  1.5

  المهارات 2

 2.1  تقيم أداء الموارد البشرية، وتحليل األعمال والوظائفأسس  يحلل 2.1

 2.2 مهارات التحليل والتنظيم والتغلب على المشاكليطبق  2.2

 2.3 .استراتيجية إدارة بيئة العملم صمي 2.3

 2.4 ..تكنولوجيا وأدوات تطبيق تقنيات الواقع االفتراضيبين يميز  2.4

الحديثررة لمعرفررة المعلومررات فرري إدارة المرروارد يوظررف وسررائل التقنيررة    2.5

   البشرية.

2.5 

  القيم 3

 ،نظررم معلومررات المرروارد البشررريةلتوضرريح  يقررود العمررل فرري مجموعررات 3.1

 مسؤولية.الويظهر االلتزام وتحمل 

3.1 

 ،البشررريةاالتجاهررات المعاصرررة فرري إدارة المرروارد  يةموضرروعبيحرراور  3.2

 باألعمال والمهام التي يمارسهاويلتزم بأخالقيات المهنة بكل ما يتصل 

3.2 

المنظمات الدولية المعنية برإدارة المروارد لمعرفة دور برو  الفريق ل يعم 3.3

 ويحترم آراء اآلخرين.البشرية، يتقبل النقد 

3.3 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 .مراجع المقرر -موضوعات األبحاث -التقييم -األهداف -التعريف بالمقرر 1

 4 ماهية إدارة الموارد البشرية 2

 4 تحليل وتوصيف الوظائف 3

 4 تخطيط الموارد البشرية 4

 6 استقطاب واختيار الموارد البشرية 5

 3 االختبار الفصلي 6
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 7 تدريب وتنمية الموارد البشرية 7

 3 العاملينأجور  8

 6 تحفيز العاملين 9

 3 نقل وترقية العاملين 10

 3 تقييم أداء العاملين 11

 ساعة 45 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  فررررياألساسررررية  المهرررراراتيوضررررح 

 .الموارد البشرية

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 االختبارات الفصلية.

 والنهائية

1.2 
التطررور الترراريخي إلدارة المرروارد يشررر  

 تخطيط الموارد البشرية–البشرية 

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 االختبارات الفصلية.

 التقديميةالعروض 

1.3 
 المحاضرات مهام إدارة الموارد البشريةيبين 

 الحوار والمناقشة

االختبارات الفصلية، 

 والشفهية. 

1.4 
األساسررية إلدارة  والمفرراهيمالمبررادئ يحرردد 

 الموارد البشرية في المؤسسات

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

االختبارات الفصلية، 

 والشفهية. 

1.5 
المنظمررات الدوليررة المعنيررة بررإدارة يوضررح 

 الموارد البشرية

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية
 المهارات 2.0

2.1 
أسررررس تقرررريم أداء المرررروارد البشرررررية،  يحلررررل

  وتحليل األعمال والوظائف

 ةض تقديميوعر حل المشكالت

 بطاقة المتابعة

2.2 
والتنظررريم والتغلرررب مهرررارات التحليرررل يطبرررق 

 على المشاكل

 العصف الذهني

 التعليم التعاوني
 التكليفات

 البحوث والتقارير

2.3 
 التعليم التعاوني .استراتيجية إدارة بيئة العملم صمي

 حلقات النقاش
 ةض تقديميوعر

 بطاقة المتابعة

2.4 
تكنولوجيررا وأدوات تطبيررق تقنيررات بررين يميررز 

 ..الواقع االفتراضي

 ةض تقديميوعر التعاونيالتعلم 

 بطاقة المتابعة

2.5 
يوظررررف وسررررائل التقنيررررة الحديثررررة لمعرفررررة   

   المعلومات في إدارة الموارد البشرية.

 المسح والتوثيق

 التعلم التعاوني
 بطاقة المالحظة

 ملف اإلنجاز

 القيم 3.0

3.1 

نظررم لتوضرريح  يقررود العمررل فرري مجموعررات

ويظهرررررر  ،معلومرررررات المررررروارد البشررررررية

 مسؤولية.الااللتزام وتحمل 

إدارة فريق 

 العمل

المالحظة من قبل 

المشرف على التدريب 

 الميداني
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

3.2 

االتجاهرات المعاصررة  يةموضروعبيحاور 

ويلترررررزم  ،البشرررررريةفررررري إدارة المررررروارد 

باألعمرال بأخالقيات المهنة بكل مرا يتصرل 

 والمهام التي يمارسها

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 

لمعرفرررررررة دور بررررررررو  الفريرررررررق ل يعمررررررر

المنظمرات الدوليررة المعنيرة بررإدارة المرروارد 

ويحترررررررم آراء البشرررررررية، يتقبررررررل النقررررررد 

 اآلخرين.

المالحظة من قبل  مجموعات العمل

المشرف على التدريب 

 الميداني

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 الرابع Quizاختبار  1
 %20 الثامن اختبار نصفي 2
 %10 مستمر واجبات 3
 %15 مستمر بحث فردي او جماعي 4

5 
تقديم عرض بوربوينت عرن موضروع 

 البحث
 %5 الرابع عشر

 %40 الخامس عشر او السادس عشر اختبار نهاية الفصل 6

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

الخاص لالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا اقدمذكر مع ) لكل طالب

 الغرض في كل أسبوع(.  

يخصص األستاذ عدد ستة ساعات مكتبية، موزعة على أيام األسبوع )من االحد إلى  -

 الخميس(.

 ترتيب حلقات نقاش في عدد من المحاضرات. -

لكتروني، ومجموعة التواصل من خالل موقع األستاذ على موقع الكلية والبريد اإل -

 الواتساب.

االستعانة بالمرشد األكاديمي للمساعدة في حل أي مشكالت تواجه الطالب في  -

 .الدراسة وتسهيل بعض الصعوبات التي تواجهه في الدراسة

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 المرجع الرئيس للمقرر
ذات السالسررل  –الكويررت  –البشرررية إدارة المرروارد  –د. زكرري هاشررم 

 م1996
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 المساندةالمراجع 

  المنهج الحديث في إدارة األفراد  –د. مدني عبد القادر عالقي– 

 م2009جدة  –مكتبة خوارزم 

  جامعة  -الزقازيق -إدارة الموارد البشرية -د. سامية توفيق

 م2003الزقازيق 

  دار  -عمان -إدارة الموارد البشرية -د. مصطفى شاويش

 م2007الشروق 

 Sparruw, P,R.2007 Human resources 

Management  Leichardt. Federation Press 

Nish, 1. Q . 2006 Labor and resources, P,R.2007. 

Hong Kong university press. 

 اإللكترونيةالمصادر 
  هدف )صندوق تنمية الموارد البشرية(موقع 

 موقع وزارة الموارد البشرية

  ىأخر
البرررامج الترري تعتمررد علررى الكمبيرروتر، أو األقررراص المضررغوطة، أو 

 البرمجيات، أو المعايير المهنية، أو اللوائح واألنظمة:
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

، قاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 ... إلخ( المحاكاة

قاعات الفصول الذكي 

 باإلنترنتاالتصال  

 التجهيزات التقنية

 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

أجهزة عرض، سبورة ذكية، 

، أجهزة ربرامج كمبيوت

 صوت وصورة

 تبعاً لطبيعة التخصص()أخرى تجهيزات 
السبورة  –أجهزة عرض 

 الذكية

 
 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم التقويممجاالت 

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق المقررات

تصررحيح أسررئلة االختبررارات الفصررلية 

 ومناقشة الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

مخرجات الرتعلم مدى تحصيل 

 للمقرر

أعضررراء هيئرررة  الطلبرررة،

قيرررررررررادات  التررررررررردريس،

 البرنامج

 ـ االختبارات الشهرية.1

 ـ األسئلة الشفوية. 2

 ـ التقويم المستمر. 3

 ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية. 4
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 يمقيطرق الت ونالمقيم التقويممجاالت 

   
   
   

 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

 


