
 حاالت عملية يف إدارة املوارد البشريةمقرر ( منوذج توصيف 4)
 

 إدارة املوارد البشرية الربنامج كلية اجملتمع يف بقيق الكلية

 دار 354 2801-354 رقم املقرر ورمزه املوارد البشرية إدارةحاالت عملية يف  اسم املقرر
 3 الساعات املعتمدة

 االتصال ساعات
 اجملموع عملي حماضرة

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

 2801-225 ، 2801-251 املتطلب السابق الرابع املستوى

 وصف املقرر:
حملاكاة املمارسات لية عمالاالت بشكل مكثف جمموعة متكاملة من احلربط النظرية ابلتطبيق حيث يدرس الطالب اىل  املقرريهدف هذا 

الفعلية يف إدارة املوارد البشرية، ويشمل املقرر حاالت عملية من املؤسسات احلكومية، والشركات العامة والشركات اخلاصة، 
ية ما يتم من خالل املقرر تدريب الطالب على كيفية استخدام وتوظيف األساليب الكمواملؤسسات غري الرحبية، والشركات العاملية، ك

ونظم املعلومات واحلاسب وتطبيقاته يف دراسة وحتليل احلاالت العملية وتقييمها وإجياد حلول بديلة هلا، وتعزيز قدراته املهنية على 
 .ية ملشاكل املوارد البشريةاإلبداع اإلداري والتنظيمي واالبتكار وإجياد حلول غري تقليد

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

 .اإلملام الدقيق مبجموعة واسعة من املمارسات املهنية الفاعلة يف جمال إدارة املوارد البشرية 
 دارة املوارد البشرية داخل املنظماتاملهارة يف اكتشاف العيوب وأوجه اخللل يف وظائف إ. 
 املهارة يف حل املشاكل العملية إلدارة املوارد البشرية تبعاً لطبيعة ونوع املنظمة وأهدافها. 
 القدرة على استخدام وتوظيف األساليب الكمية وموارد احلاسب وتطبيقاته يف حتليل وتقييم مشاكل املوارد البشرية. 
 واالبتكار وإجياد حلول جديدة غري تقليدية ملشاكل املوارد البشرية. القدرة على اإلبداع اإلداري 

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