
 إعداد وتصميم نظم األجور واحلوافزمقرر ( منوذج توصيف 3)
 

 إدارة املوارد البشرية الربنامج كلية اجملتمع يف بقيق الكلية

 دار 354 2801-354 رقم املقرر ورمزه إعداد وتصميم نظم األجور واحلوافز اسم املقرر
 3 الساعات املعتمدة

 االتصال ساعات
 اجملموع عملي حماضرة

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

 2801-254 ، 2801-521 املتطلب السابق الرابع املستوى

 وصف املقرر:
اهيم نظم األجور ومف واحلوافز )نظم التعويضات(، األجور نظمتصميم إعداد و  وأسسباد  اىل تعريف الطالب مب املقرريهدف هذا 

واحلوافز وطرق  والرواتب العوامل املؤثرة يف حتديد األجوروعناصرها وأنواعها، و والرواتب واحلوافز واملزااي اإلضافية وخصائصها 
والرواتب ونظم  يكل األجورهبتصميم وحتليل الوظائف ، وعالقة نظماتيف املابجلوانب املالية  رتبطةاملشاكل امل دفع األجور، وطبيعة

صميم نظم األجور تافز، واألساليب والطرق املستخدمة يف إعداد و جور واحلو األنظم إدارة ختطيط و احلديثة يف  واالجتاهات احلوافز،
إعداد قييم الوظائف و تعملية  يف منظمات األعمال، وتدريب الطالب على إلدارة العلياوالفنيني واإلداريني وا لعمال اإلنتاج واحلوافز

عداد إاحلاسب يف  خدام، واستاحلوافزاألجور و نظم فعالية وتقييم قياس و  تبعاً لطبيعة ونوع املنظمة، تصميم نظم لألجور واحلوافزو 
 واحلوافز، والتعامل مع برجميات نظم األجور، ومعاجلة مشاكل وعيوب نظم األجور واحلوافز. األجور وتصميم نظم

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

  واحلوافز. األجور نظمتصميم إعداد و  وأسسمباد  معرفة 
  العوامل املؤثرة يف حتديد األجور والرواتب واحلوافز وطرق دفع األجورمعرفة.  
 جور واحلوافز.األنظم إدارة ختطيط و احلديثة يف  معرفة االجتاهات 
  تصميم نظم األجور واحلوافزمعرفة األساليب والطرق املستخدمة يف إعداد و. 
  تبعاً لطبيعة ونوع املنظمة تصميم نظم لألجور واحلوافزو القدرة على إعداد. 
  ومعاجلة مشاكلها وعيوهبا. فعالية نظم األجور واحلوافزوتقييم قياس القدرة على 
 وتطبيقاته يف جمال نظم األجور واحلوافزاحلاسب  استخدام القدرة على. 

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

املرجع 
 الرئيسي

 دليلك اىل الرواتب واحلوافز ومزااي وخدمات العاملني :نظم األجور والتعويضات(. 2013)محد ، أماهر. 
 الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع.اإلسكندرية: 

جع ااملر
 املساعدة

 مكتبة جرير. الرايض: )مرتجم( حتفيز املوظفني ومكافاهتم (.2001)الكسندر  ،هيام. 
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