
 تنمية مهارات أخصائي املوارد البشريةمقرر ( منوذج توصيف 1)
 

 إدارة املوارد البشرية الربنامج كلية اجملتمع يف بقيق الكلية

 دار 351 2801-351 رقم املقرر ورمزه تنمية مهارات أخصائي املوارد البشرية اسم املقرر
 3 الساعات املعتمدة

 االتصال ساعات
 اجملموع عملي حماضرة

 3 1 2 اجنليزي       عريب  لغة التدريس
 اختياري  ختصص   متطلب كلية   نوع املقرر

 2801-152 ، 2801-125 ، املتطلب السابق الرابع املستوى

 وصف املقرر:
 مهارات االتصال شملواليت تاملوارد البشرية إدارة املطلوبة للمختص يف  الضرورية ابملهارات اىل تعريف الطالب املقرريهدف هذا 

يثة يف جمال إدارة والتعامل مع التقنيات احلد كتابة التقاريرإدارة املعلومات و إدارة الوقت و والتنظيم و والتخطيط  الفعال والتفاوض
الشخصية  هاراتامل ويتضمن املقرر ،يف إدارة املوارد البشريةوتطبيقاهتا اجلودة إدارة نظم باد  ومعاير اإلملام مبو  املوارد البشرية،

كتابة   وإدارة املعلومات، مهارات إدارة الوقتو  إدارة االجتماعاتالتخطيط والتنظيم و ارات مه ،االتصال والتفاوض املتقدمة يف
 البشرية. وتطبيقاهتا يف إدارة املوارد اجلودةإدارة  التقنيات احلديثة يف إدارة املوارد البشرية، مباد  ومعاير نظم ،التقارير

 نواتج التعلم:
 التالية:املعارف واملهارات والقدرات  اكتسببنهاية املقرر جيب أن يكون الطالب قد 

  املوارد البشريةإدارة  خصائياملطلوبة ألالضرورية املهارات معرفة جمموعة. 
 وتطبيقاهتا يف إدارة املوارد البشرية. اجلودةإدارة  اإلملام الدقيق مبباد  ومعاير نظم 
 املوارد البشرية بكفاءة وفاعلية القدرة على استخدام اجملموعة األساسية من مهارات إخصائي إدارة. 
 القدرة على التعامل بكفاءة وفاعلية مع التقنيات احلديثة يف جمال إدارة املوارد البشرية. 
  إجياد حلول غر تقليدية ملشاكل املوارد البشريةالقدرة على. 

 التقييم
 %50       االختبار النهائي  %5 اختبارات قصرة   %30 اختبارات دورية  
 %5 مشاركات شفوية  %5     تكليفات مجاعية   %5    تكليفات ومهام فردية 

املرجع 
 الرئيسي

 ( 2009هالل، حممد عبد الغين حسن .) تطوير . القاهرة: مركز (4-1مهارات إدارة املوارد البشرية )األجزاء
 .األداء والتنمية

جع ااملر
 املساعدة

 ( 2006مصطفى، أمحد سيد.) القاهرة: دار الفكر . إدارة املوارد البشرية: املهارات املعاصرة يف إدارة البشر
 العريب.

 وائل للنشر والتوزيع رعمان: دا .إدارة اجلودة الشاملة (.2014أمحد )حمفوظ ، جودة. 
 دار جرير للنشر والتوزيع :الرايض .إدارة الوقت النظرية والتطبيق (.2007)رجيي مصطفى  ،عليان. 

 


