
 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا 
 عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعمم المتاحة. والبد من الربط بينهما وبين وصف البرنامج.

 االدارة التقني معهد المؤسسة التعميمية .1
 قسم تقنيات ادارة المكتب القسم العممي / المركز .2
 ادارة الموارد البشرية   اسم / رمز المقرر .3
 اسبوعي ) نظري وعممي ( أشكال الحضور المتاحة .4
 2017 -2016 الفصل / السنة .5
 اسبوعلكل  ساعة 12 عدد الساعات الدراسية ) الكمي ( .6
 23/11/2016 تاريخ إعداد الوصف .7
 اهداف المقرر .8

تعريف الطالب باهمية ادارة الموارد البشرية ووظائفها 
الرئيسية والمساعدة ، ودورها في نجاح المنظمة 
واستقطاب االفراد المؤهمين لشغل الوظائف والمحافظة 

 .   عميهم

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعميم والتعمم والتقييم
  االهداف المعرفية - أ

  مفاهيم ادارة الموارد البشريةيفهم الطالب  -1أ
  يدرك الطالب اهمية ادارة الموارد البشرية في نجاح عمل المنظمة-2أ
يفهم الطالب الواجبات والمسؤوليات الممقاة عمى الوحدة الخاصة -3أ

 باعمال ادارة الموارد البشرية.
 

  يفهم الطالب الفرق بين ادارة الموارد البشرية واالدارات االخرى. -4أ
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر - ب
يتعمم الطالب االجراءات الخاصة ببعض الواجبات المتعمقة -1ب

 باالنشطة والواجبات التي تمارسها ادارة الموارد البشرية في المنظمة.
يدرك الطالب عالقة ادارة الموارد البشرية باالدارات االخرى في  -2ب

 المنظمة. 
 
 

 



 عممطرائق التعميم والت
 المناقشة والحوار -

 

 طرائق التقييم
 فصمية ويومية . اختبارات شفهية + اختبارات تحريرية -
 االلتزام بتقديم الواجبات المطموبة من الطالب من تقارير تتعمق بمواضيع ادارة الموارد البشرية. -

 

 االهداف الوجدانية -ج
 يصغي الطالب الى شرح االستاذ. -1ج
 االستاذ يؤيد الطالب شرح -2ج
 يشعر الطالب بأهمية الهدوء بالقاعة لغرض استيعاب المادة. -3ج
 

 التعميم والتعممطرائق 
 لعب االدوار –مجاميع  –مناقشات 

 

 طرائق التقييم
 اختبارات شفوية وتحريرية

 

 الشخصي(المهارات العامة والتأهيمية المنقولة ) المهارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيف والتطور 
 يجيب الطالب عمى اسئمة االستاذ اثناء المحاضرة -1د
 يقدم تقارير تخص المادة اي لها عالقة في مجال الموارد البشرية  -2د
 

 

 

 

 



 

 . بنية المقرر11
 

مخرجات التعمم  الساعات االسبوع
 المطموبة

طريقة  اسم الوحدة/ او الموضوع
 التعميم

 طريقة التقييم

يفهم الطالب بشكل  8 االول والثاني 
جيد مفهوم ادارة 
 الموارد البشرية

 -Show عررررررض باسرررررتخدام 
Data  لهررررررررررررررداف ادارة المرررررررررررررروارد

 ابشرية ووظائفها

 
 نظري

 تحريري +شفهي

يفهم الطالب بشكل  4 الثالث
جيد مفهوم ادارة 
 الموارد البشرية

عرررض لتقررارير يكمررف بهررا الطمبررة 
لمعيقرررررررات ادارة المررررررروارد لبشررررررررية 

 وتحدياتها

 
 نظري

 تحريري +شفهي

يفهم الطالب بشكل  8 الرابع والخامس
جيد مفهوم ادارة 
 الموارد البشرية

عرررررررض مخططررررررات لموقررررررع ادارة 
المرررررررروارد البشرررررررررية فرررررررري الهيكررررررررل 
 التنظيمي والمركزية والالمركزية

 
 نظري

 تحريري +شفهي

يفهم الطالب بشكل  8 السادس والسابع
جيد مفهوم ادارة 
 الموارد البشرية

نماذج حصر االحتياجات عرض 
 وتقدير الطمب

 
 نظري

 تحريري +شفهي

يفهم الطالب بشكل  8 الثامن والتاسع والعاشر
جيد مفهوم ادارة 
 الموارد البشرية

اعررداد اسررتمارات تحميررل الوظررائف 
ووصررررررررررررررفها وتكميررررررررررررررف الطمبررررررررررررررة 

 كمجموعات النجاز دراسة

 
 نظري

 تحريري +شفهي

بشكل يفهم الطالب  8 الحادي والثاني عشر
جيد مفهوم ادارة 
 الموارد البشرية

اعداد استمارات نموذجية لمتعيرين 
 وتنظيم مقابالت لالختيار

 
 نظري

 تحريري +شفهي

يفهم الطالب بشكل  8 الثالث والرابع عشر
جيد مفهوم ادارة 
 الموارد البشرية

عررررررررررض البررررررررررز طررررررررررق تقررررررررررويم 
   Data Showالوظرررررائف 

واخخيرررررار انسررررربها وكيفيرررررة تحديرررررد 
 االجور في ضوء ذلك

 
 نظري

 تحريري +شفهي

الخامس والسادس والسابع 
 عشر 

يفهم الطالب بشكل  12
جيد مفهوم ادارة 
 الموارد البشرية

اعررررررررداد اسررررررررتمارات تقررررررررويم االداء 
والطمررررررب الررررررى الطمبررررررة لتطبيقهررررررا 

 كمجموعات

 
 نظري

 تحريري +شفهي

يفهم الطالب بشكل  8 الثامن والتاسع عشر والعشرون 
جيد مفهوم ادارة 
 الموارد البشرية

اعرررررررررررررررداد اسرررررررررررررررتمارات لتحديرررررررررررررررد 
االحتياجرررررات التدريبيرررررة وتوضررررري  
كيفيرررررررة اسرررررررتخدام نترررررررائج تحميرررررررل 
ووصررررررف الوظررررررائف فرررررري تنظرررررريم 

 البرامج التدريبية

 
 نظري

 تحريري +شفهي

الحادي والثاني والثالث والرابع 
 والعشرون

يفهم الطالب بشكل  12
جيد مفهوم ادارة 

عرررررض الهرررررم انرررررواع الحررررروافز  ، 
طرق التحضرير ، مراحرل تصرميم 

 
 نظري

 تحريري +شفهي



 نظام افتراضي لمحوافز الموارد البشرية
والسادس والسابع الخامس 

 والثامن والعشرون
يفهم الطالب بشكل  12

جيد مفهوم ادارة 
 الموارد البشرية

تقرررررديم نمررررراذج مختمفرررررة لتطبيقرررررات 
صرررررررريانة المرررررررروارد البشرررررررررية فرررررررري 

 المنظمة                                      

 
 نظري

 تحريري +شفهي

 التاسع والعشرون
 الثالثون

يفهم الطالب بشكل  8
جيد مفهوم ادارة 
 الموارد البشرية

تحديد الفروقات الرئيسية بين 
رأس المال الفكري ورأس المال 
 االجتماعي واهميته في المنظمة

 
 نظري

 تحريري +شفهي

يفهم الطالب بشكل  8 الثامن والتاسع
جيد مفهوم ادارة 
 الموارد البشرية

تخطرريط االحتياجررات مررن المرروارد 
البشررريةا المفهرروم واالهميررة ، مررن 
يقرررروم بعمميررررة التخطرررريط ، مراحررررل 
تخطرررررررريط االحتياجررررررررات ، طرررررررررق 
تقررررررررردير الطمرررررررررب عمرررررررررى المررررررررروارد 
االنسانية)البشرررررررررررررررية( ، وطرررررررررررررررق 
تحميرررررررررررررل المعرررررررررررررروض منهرررررررررررررا ، 
وكيفتعررالج الفررائض او العجررز فرري 

 قوة العمل..

 
 نظري

 تحريري +شفهي

يفهم الطالب بشكل  8 العاشر والحادي عشر 
جيد مفهوم ادارة 
 الموارد البشرية

تحميررررررررل وتوصرررررررريف الوظررررررررائف ا 
مفهرروم وخطرروات تحميررل الوظررائف 
، اهرررررررررررداف التحميرررررررررررل ، مفهررررررررررروم 
واسرررررررراليب تصررررررررميم الوظررررررررائف ، 
مفهروم واهميرة توصريف الوظرائف 

.. 

 
 نظري

 تحريري +شفهي

يفهم الطالب بشكل  12 الثاني والثالث والرابع عشر
جيد مفهوم ادارة 
 الموارد البشرية

استقطاب واختيار وتعيين المروارد 
البشرررررررررررررررية ا مفهرررررررررررررروم واهميررررررررررررررة 
االسررتقطاب واالختيررار ، مصررادر 

عمميرررررررة االسرررررررتقطاب ، خطررررررروات 
 االختيار ، مفهوم التعيين .

 
 نظري

 تحريري +شفهي

والسابع الخامس والسادس 
 عشر

يفهم الطالب بشكل  12
جيد مفهوم ادارة 
 الموارد البشرية

تصررميم نظررام االجررور والرواتررب ا 
مففهرروم االجررر او الراتررب ، انررواع 
االجررررور ، اهميررررة نظررررم االجررررور، 
نظررررم االجررررور، خطرررروات تصررررميم 

 نظام االجور

 
 نظري

 تحريري +شفهي

يفهم الطالب بشكل  8 الثامن والتاسع عشر والعشرون
جيد مفهوم ادارة 
 الموارد البشرية

تقويم اداء الموارد البشرية ا 
مفهوم تقويم االداء واهميته ، 
نجاح وفشل نظم تقويم االداء ، 
طرق تقويم االداء ،ادارة واتماد 
 نتائج التقويم .

 
 نظري

 تحريري +شفهي

 تحريري +شفهي تررردريب المررروارد البشررررية ا مفهررروم يفهم الطالب بشكل  12الحادي والثاني والثالث والرابع 



جيد مفهوم ادارة  والعشرون
 الموارد البشرية

واهميررة واهرررداف ترردريب العررراممين 
، تحديرررد االحتياجرررات التدريبيرررة ، 
اسرررراليب التررررردريب ، تقيرررريم كفررررراءة 
برررررررامج الترررررردريب ، تنفيررررررذ برررررررامج 

الزمرررررررررراني  الترررررررررردريب ، التوقيررررررررررت
 والمكاني لبرامج التدريب .

 نظري

 الخامس والسادس 
 والسابع والثامن والعشرون

يفهم الطالب بشكل  8
جيد مفهوم ادارة 
 الموارد البشرية

نظرررم الحررروافز والمزايرررا والخررردمات 
المقدمررررررررررررة لمعرررررررررررراممين ا مفهرررررررررررروم 
الحرررررررروافز وتطورهررررررررا فرررررررري الفكررررررررر 
االداري ، اهميررررررررة وانررررررررواع نظررررررررم 
الحرررروافز ، مراحررررل تصررررميم نظررررام 
الحرررررررررررروافز ... مفهرررررررررررروم المزايررررررررررررا 
والخررررررررردمات المقدمرررررررررة لمعرررررررررراممين 
وانواعهررا ، شررروط النظررام الفعرررال 

 لممزايا والخدمات .

 
 نظري

 تحريري +شفهي

 التاسع والعشرون
 الثالثون

يفهم الطالب بشكل  12
جيد مفهوم ادارة 
 الموارد البشرية

. صيانة الموارد البشرية 1
 العاممة                                          

. برامج انهاء خدمة العاممين 2
 واحالتهم عمى التقاعد

 
 نظري

 تحريري +شفهي

يفهم الطالب بشكل   
جيد مفهوم ادارة 
 الموارد البشرية

رأس المررررال الفكررررري ورأس المررررال 
 االجتماعي

 
 نظري

 تحريري +شفهي

 . البنية التحتية12
 

 االعتماد عمى المصادر المكتبة الكتب المقررة المطموبة -1
  المراجع الرئيسية ) المصادر ( -2
 الكتب والمراجع التي يوصى بها  - أ

 ) المجالت العممية ، التقارير ، .....(
 الموقع الرسمي العممي وكيبيديا

 االنترنت باالضافة الى الممزمة الموجودةاالعتماد عمى  المراجع االلكترونية ، مواقع االنترنت - ب
 

 . خطة تطوير المقرر الدراسي13
 

 في حالة وجود خطة بديمة تذكر لمتعميم والتعمم خارج الخطة
 
 


