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وصف املقرر:

اهلدف الرئيسي هلذا املقرر هو إثراء وحتديث معلومات ومعارف الطالب يف جمال التخصص ،وزايدة إملامه مبستحداثت العوملة يف جمال
إدارة املوارد البشرية ،وهتيئته ملواجهة املتغريات اجلديدة يف بيئة األعمال ،واملقرر يتناول بشكل مكثف دراسة جمموعة خمتارة من
املوضوعات احلديثة يف جمال التخصص "ابللغة اإلجنليزية" مبا يف ذلك املوضوعات احلديثة يف جمال وظائف اإلدارة العامة ،املعايري
املهنية ،مهارات االتصال ،متكني العاملني ،نظم إدارة اجلودة ،اإلدارة املالية ،نظم املعلومات ،اإلدارة االلكرتونية ،تطبيقات وبرامج
احلاسب يف بيئة األعمال ،التنمية البشرية ،اإلدارة البيئية. ..... ،
* وحمتوى املقرر وموضوعاته ختضع للتحديث املستمر ملواكبة التطورات العاملية يف جمال التخصص وبيئة األعمال.
نواتج التعلم:

بنهاية املقرر جيب أن يكون الطالب قد اكتسب املعارف واملهارات والقدرات التالية:
 اإلملام ابملوضوعات اجلديدة يف جمال التخصص.
 اإلملام مبستحداثت العوملة يف بيئة األعمال.
 اإلملام ابلتطورات العلمية يف اجملاالت ذات العالقة إبدارة املوارد البشرية.
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