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 المقررنمورج وصف 

 (األكاديمي()مراجعت البرنامج العالي )مراجعت أداء مؤسساث التعليم 

 

 مبرهناًً تحقيقها الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألهم مقتضياًً إيجازاًً هذا المقرر وصف يوفر

ً.البرنامج وصف وبين بينها الربط من والبد .المتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما
 

 خبمعخ انمىصم انمؤسسخ انتعهُمُخ .1

 نظم انمعهىمبد االدارَخ – وااللتصبد اإلدارحكهُخ  انمسم اندبمعٍ / انمزكز .2

 AEMI18_M201   انمىارد انجشزَخ إدارح اسم / رمز انممزر .3

 ثكبنىرَىس نظم انمعهىمبد االدارَخ انجزامح انتٍ َذخم فُهب .4

 حضىر انزامٍ أشكبل انحضىر انمتبحخ .5

 2119-2118 انفصم / انسنخ .6

 3 )انكهٍ(عذد انسبعبد انذراسُخ  .7

 2119-2118 تبرَخ إعذاد هذا انىصف .8

 انممزر:أهذاف  .9
واردًالبشدددريةًبصدددفتهاًوسيفدددةًهساسددديةًت دددهمًفددد ًتحقيدددقًالمدددًإدارةًفيمددداًيخدددصًتزويددددًالطالدددبًبالمعرفدددةًالنمريدددةًوالعمليدددة

توضدي ًالتاامد ًًواالستراتيجيةًالعامةًللمنممةًالمعاصرةًووسيفدةًداعمدةًللوسدائفًالتنفيذيدةًاألخدرىًفد ًمنممداتًاألعمدا ً
تزويددًلتنميميدة ًمدطًاإدارةًالمدواردًالبشدريةًمدطًخطدةًاألعمدا ًالخاصدةًبالمنممدةًومدطًبي تهداًوانشدطةًاالستراتيج ًلوسدائفً

 ًالمواردًالبشرية.ًإلدارةالطالبًبإطارًنمريًعامًللوسائفًاألساسيةً



 

 

 
 
 
 

 مخزخبد انتعهم وطزائك انتعهُم وانتعهم وانتمُُم .11

 طزائك انتعهُم وانتعهم أ. 

 انمحبضزح انعهمُخ. .1

 طزَمخ انمنبلشخ. .2

 طزَمخ عزض انىسبئظ انمتعذدح. .3

 طزَمخ دراسبد انحبنخ. .4

 ائك انتمُُم ة. طز

 

 انحضىر وانمشبركخ. .1

 االختجبراد انُىمُخ. .2

 انتمُُم انفزدٌ عجز طزذ األسئهخ وعزض انحهىل. .3

 انتمُُم اندمبعٍ من خالل منبلشخ انىاخجبد انمطهىثخ. .4

 االمتحبنبد انفصهُخ واننهبئُخ. .5

 انتفكُز مهبرادج. 

 مهبراد انىصف وانتذكز. .1

 مهبراد حم انمشكالد. .2

 مهبراد انممبرنخ. .3

 مهبراد انتحهُم وانتىصُف. .4

 مهبراد انتخطُظ. .5

 انمهبراد األخزي انمتعهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىر انشخصٍ(انمهبراد انعبمخ وانمنمىنخ ). د

 ك انمعزفخ انمكتسجخ فٍ مدبل وظبئف ادارح انمىارد انجشزَخ.ُطجمهبراد ت 

 .مهبراد انتىاصم وانعمم ضمن فزق انعمم 

  وانمذرح عهً مىاخهخ تحذَبد انعمم.مهبراد تحمم انمسؤونُخ 

 

 

 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العممي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 
 
 

 بنيت المقرر .11

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقت التقييم طريقت التعليم

1 3 

 أ

 ة

 ج

 د

محاضرة تعريفية 
 ووصف المقرر

1 

2 

3 

4 

 

1 

2 

3 

4 

5 

2 3 
التطور التاريخي إلدارة 

 البشريةالموارد 

3 3 
ستراتيجية المفهوم واال

واالهداف إلدارة الموارد 
 البشرية.

4 3 
إدارة العملية اإلدارية في 
 الموارد البشرية

5 3 
إدارة وظائف وانشطة 

 الموارد البشرية

6 3 
عالقة إدارة الموارد 

باإلدارات  البشرية
 األخرى والتنظيم

 مراجعة وامتحان 3 7

8 3 
تحليل وتوصيف 

 الوظائف

 تصميم الوظائف 3 9

 تخطيط الموارد البشرية 3 11

طرق تحديد االحتياجات  3 11
 3 12 من المورد البشري

13 3 
طرق تحليل العرض 

 للمورد البشري

 دوران العمل 3 14



 

 مراجعة وامتحان 3 15

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقت التقييم طريقت التعليم

1 3 

 أ

 ة

 ج

 د

 االستقطاب

1 

2 

3 

4 
 

1 

2 

3 

4 

5 

 االختيار 3 2

 التعيين والتهيئة المبدئية 3 3

4 3 
تقويم أداء المورد 

 البشري

 أساليب تقويم االداء 3 5

 تدريب الموارد البشرية 3 6

 إدارة العملية التدريبية 3 7

 مراجعة وامتحان 3 8

 تقييم الوظائف 3 9

 التعويضات المباشرة 3 11

11 3 
التعويضات غير 

 المباشرة

12 3 
تقانة المعلومات 

واالتصاالت وإدارة 
 الموارد البشرية

13 3 
نظم معلومات إدارة 

 الموارد البشرية

14 3 
اإلدارة  االلكترونية 
 للموارد البشرية  

 مراجعة وامتحان 3 15
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 انجنُخ انتحتُخ  .12

 انمزاءاد انمطهىثخ:
 كتت انممزر 
 اخزي  

  عادل حرحوش ومؤٌد السالم. –كتاب إدارة الموارد البشرٌة 

  عبدالباري درة  -12كتاب إدارة الموارد البشرٌة فً القرن

 وزهٌر الصباغ.

  خمتطهجبد خبص
 المكتبة االلكترونٌة. 

 .شبكة االنترنت 

وتشمم عهً انخذمبد االختمبعُخ )

سجُم انمثبل محبضزاد انضُىف 

 وانتذرَت انمهنٍ وانذراسبد انمُذانُخ( 

 

 .استضافة أحد مدراء او مسؤولً إدارة الموارد البشرٌة 

  زٌارة مٌدانٌة إلحدى المنظمات واالطالع على واقع إدارة

 الموارد البشرٌة فٌها.

 
 
 

 انمجىل  .13

 االعمال إدارةمبادى  انمتطهجبد انسبثمخ

 02 ألم عذد من انطهجخ 

 02 أكجز عذد من انطهجخ 


