
 تطبيقات احلاسب يف إدارة املوارد البشريةمقرر ( منوذج توصيف 2)
 

 إدارة املوارد البشرية الربنامج كلية اجملتمع يف بقيق الكلية

 دار 352 2801-352 ورمزهرقم املقرر  تطبيقات احلاسب يف إدارة املوارد البشرية اسم املقرر
 3 الساعات املعتمدة

 االتصال ساعات
 اجملموع عملي حماضرة

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

 2801-251 ، 2803-521 املتطلب السابق الرابع املستوى

 وصف املقرر:
لتكنولوجية ا االستخداماتاحلاسب اآليل يف العمل اإلداري مع الرتكيز على مبهام ووظائف  اىل تعريف الطالب املقرريهدف هذا 

 لتطوير ملعلوماتوقواعد البياانت وشبكات ا احلاسبموارد  بكيفية توظيفه إملام، وزايدة احلاسب يف إدارة املوارد البشرية اتتطبيقو 
، وتدريبه على االستخدام الكفء والفعال لتطبيقات احلاسب يف وظائف ومهام إدارة املوارد البشرية، ويتناول إدارة املوارد البشرية

وإدارة تصميم وكيفية  ،لحاسب يف جمال املوارد البشريةاحلديثة ل تطبيقاتال، وأهم العمل اإلداريحتسني وظائف دور احلاسب يف  املقرر
وتصنيف  جماالت مثل التوظيف واالختيار، وتصميم احلاسب يف اتتطبيق، واالستفادة من نظم معلومات املوارد البشريةوتشغيل 

 . ..ر، .الت والعروض التقدميية وإعداد التقاريوقياس وتقييم االداء والتدريب، املراس األجور واحلوافزوتوصيف الوظائف، ونظام 

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

  احلاسب اآليل يف العمل اإلداريمعرفة مهام ووظائف. 
 اآليل يف إدارة املوارد البشريةلحاسب احلديثة ل اتتطبيقوالالتكنولوجية  اإلملام الدقيق ابالستخدامات. 
  إدارة املوارد البشرية لتطوير وقواعد البياانت وشبكات املعلومات احلاسبموارد  توظيفالقدرة على 
  نظم معلومات املوارد البشرية.وإدارة تصميم القدرة على 
  ميم وتصنيف وتوصيف مثل التوظيف واالختيار، وتص حلاسب يف جمال املوارد البشريةا تطبيقاتالقدرة على التعامل بكفاءة وفاعلية مع

 . ..وقياس وتقييم االداء والتدريب، املراسالت والعروض التقدميية وإعداد التقارير، . األجور واحلوافزالوظائف، ونظام 

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

املراجع 
 الرئيسية

 ( 2013عقيلي، عمر.) عمان: دار اليازوي العلمية. تكنولوجيا إدارة املوارد البشرية احلديثة . 
 ( 2005السلوم، عثمان .)تبة الرشدمك الرايض: .اسب اآليل وتطبيقاته يف العلوم اإلداريةاحل. 

جع ااملر
 املساعدة

 ( 2009الصرييف، حممد.) ب . االسكندرية: املكتاملرجع املتكامل ىف اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية
 اجلامعي احلديث للطباعة والنشر.

 عالفاروق للنشر والتوزي دار)مرتجم(. القاهرة:  اإللكرتونية للموارد البشرية دارةاإل .(2006برااين ) ،هوبكنز. 
 


