
 (Eموضوعات خمتارة يف إدارة املوارد البشرية )مقرر ( منوذج توصيف 5)
 

 إدارة املوارد البشرية الربنامج كلية اجملتمع يف بقيق الكلية

 دار 355 2801-355 املقرر ورمزهرقم  موضوعات خمتارة يف إدارة 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

 2802-250 ، 2801-152 املتطلب السابق الرابع املستوى

 وصف املقرر:
 جمال الطالب يف جمال التخصص، وزايدة إملامه مبستحداثت العوملة يف اهلدف الرئيسي هلذا املقرر هو إثراء وحتديث معلومات ومعارف

إدارة املوارد البشرية، وهتيئته ملواجهة املتغريات اجلديدة يف بيئة األعمال، واملقرر يتناول بشكل مكثف دراسة جمموعة خمتارة من 
عات احلديثة يف جمال وظائف اإلدارة العامة، املعايري "ابللغة اإلجنليزية" مبا يف ذلك املوضو  املوضوعات احلديثة يف جمال التخصص

 جاملهنية، مهارات االتصال، متكني العاملني، نظم إدارة اجلودة، اإلدارة املالية، نظم املعلومات، اإلدارة االلكرتونية، تطبيقات وبرام
 احلاسب يف بيئة األعمال، التنمية البشرية، اإلدارة البيئية، ..... . 

 * وحمتوى املقرر وموضوعاته ختضع للتحديث املستمر ملواكبة التطورات العاملية يف جمال التخصص وبيئة األعمال. 

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

 اإلملام ابملوضوعات اجلديدة يف جمال التخصص. 
  مبستحداثت العوملة يف بيئة األعمال.اإلملام 
 .اإلملام ابلتطورات العلمية يف اجملاالت ذات العالقة إبدارة املوارد البشرية 

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

املراجع 
 الرئيسية

 Lawler, E., & Boudreau, J. (2015). Global Trends in Human Resource Management: 
A Twenty-Year Analysis. Redwood, CA: Stanford Business Books. 

جع ااملر
 املساعدة

 Kavanagh, M., & Thite, M. (2014). Effective Human Information Ststems: Basics, 
Applications, and Future Directions (3rd ed.). London, UK: SAGE Publications, Inc. 

 Lawler, E., & Boudreau, J. (2012). Effective Human Resource Management: A Global 
Analysis. Redwood, CA: Stanford Business Books. 

 Walker, A. (2011). Web-Based Human Resources. New York, NY: McGraw-Hill Education. 
 Armstrong, M. & Taylor, S. (2014). Armstrong's Handbook of Human Resource 

Management Practice (13th ed.). London, UK: Kogan Page Global. 
 


