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كلية اجملتمع يف بقيق

الكلية

طرق حتليل وتصنيف الوظائف

اسم المقرر

3

الساعات المعتمدة
لغة التدريس

اجنليزي

عريب

متطلب كلية

نوع المقرر
المستوى

البرنامج

الثالث

إدارة املوارد البشرية
2801-254

رقم المقرر ورمزه
ساعات االتصال

 254دار

محاضرة

عملي

المجموع

2

1

3
اختياري

ختصص

2801-152 ، 2801-151

المتطلب السابق

وصف المقرر:

يهدف هذا املقرر اىل التعريف ابألسس العلمية لتحليل وتصميم الوظائف ،والطرق واألساليب املستخدمة يف حتليل وتصنيف
الوظائف ،والتطبيقات العملية لتحليل وتصنيف الوظائف ووضع مقاييس األداء وبناء اهليكل الوظيفي ،والتدريب على وضع
مقاييس مناسبة للتوظيف واالختيار تبعاً لنوع املنظمة وبيئة األعمال ،وكيفية حتديد املتطلبات واالحتياجات العامة للوظائف (الرتقية،
النقل ،التدريب والتطوير ،األجور واملنافع واملزااي ،الرقابة وتقييم األداء ،)... ،ابإلضافة اىل التعريف بنظام اخلدمة املدنية ،ومهام
ووظائف اخلدمة املدنية وإداراهتا ،ومفهوم الوظيفة العامة وخصائصها وأنواعها وتصميمها وتوصيفها ،والتصنيف العام للوظائف يف
اململكة العربية السعودية.
نواتج التعلم:

✓ بنهاية املقرر جيب أن يكون الطالب قد اكتسب املعارف واملهارات والقدرات التالية:
✓ معرفة األسس العلمية لتحليل وتصميم الوظائف يف املنظمات.
✓ اإلملام الدقيق ابلطرق واألساليب املستخدمة يف حتليل وتصنيف الوظائف.
✓ اإلملام الدقيق ابلتطبيقات العملية لتحليل وتصنيف الوظائف وكيفية وضع مقاييس لألداء وبناء اهليكل الوظيفي.
✓ اكتساب املهارات األساسية للتوظيف واالختيار تبعاً لنوع املنظمة وبيئة األعمال.
✓ القدرة على حتديد املتطلبات واالحتياجات العامة للوظائف (الرتقية ،النقل ،التدريب والتطوير.)... ،
✓ اإلملام الدقيق بنظام اخلدمة املدنية ،مهام ووظائف اخلدمة املدنية ،الوظيفة العامة ،التصنيف العام للوظائف
ابململكة.
التقييم

إختبارات دورية
تكليفات ومهام فردية

%30
%5

إختبارات قصرية
تكليفات مجاعية

%5
%5

االختبار النهائي
مشاركات شفوية

%50
%5

المراجع
الرئيسية

شفوية
وتصميمها يف املوارد البشرية.
▪ املبيضني ،صفوان حممد ،واألكليب ،عائض بن شايف ( .)2013حتليل الوظائف
عمان :دار اليازوي العلمية.
▪ السنيدي ،عبد هللا ( .)2009مبادئ اخلدمة املدنية وتطبيقاهتا يف اململكة العربية السعودية .الرايض :معهد
اإلدارة العامة.

المراجع
المساعدة

▪ الكبيسي ،عامر خضر ( .)2014إدارة املوارد البشرية يف اخلدمة املدنية (ط .)3.القاهرة :املنظمة العربية
للتنمية اإلدارية.
▪ خليفة ،نور هللا ،ومصطفى ،عماد الدين ( ،)2009تنظيم وإدارة الوظيفة العامة يف الوطن العريب .القاهرة:
املنظمة العربية للتنمية اإلدارية.

