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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى   • متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

 المستوى الثالث يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

..................................................................... 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 90 3 المحاضرات التقليدية 1

  -- التعليم المدمج  2

  --  اإللكترونيالتعليم  3

  --  عن بعدالتعليم  4

 %10 -- (مناقشة اوراق عمل)                أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 3 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافية دروس  3

 كل اسبوع 1 التواصل مع الطالب من خالل البالك بورد تذكر()ى أخر 4

 ساعة  4 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 1 ساعات االستذكار 1

 1 الواجبات 2

 1 المكتبة 3

 1 المشاريع /إعداد البحوث 4

  ( )تذكرأخرى  5

 ساعة  4 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار،  للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

تحليل  وكيفيةهو تعريف الطالب بمفاهيم تخطيط الموارد البشرية وأهميتها وكيفية القيام بها وتنميتها  المقررالغرض من هذه 

البيئة السعودية وكذل  التهيئة لتنمية وتدريب تل  القوى  ىالتنبؤ بالعرض والطلب داخلياً وخارجياً ف وتوصيفها وطرقالوظائف 

.اراتهاالعاملة وتطوير مه  

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

اختيار العاملين وتدريبهم وتطوير وكيفية دارة الموارد البشرية بفعالية في بيئة سريعة التغير التخطيط إلالطالب كيفية اكساب 

الى جانب عدد من الموضوعات المعاصرة. األخرىوالمزايا  األجور وتحديد األداءكفاءاتهم الوظيفية وتقييم   



 

 
4 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

التعريف بالمبادئ والمفاهيم األستتتاستتتية إلدارة الموارد البشتتترية في المن مات، بما في كل  دور  1.1

التعامل مع الموارد البشتترية، واألستتاليب المستتتخدمة لتوفير األفراد إدارات الموارد البشتترية في 

األكفاء، واإلبقاء عليهم وتنمية مهارتهم، وتوفير المناخ المناستتتب لهم ألداء واجباتهم على أفضتتتل 

 وجه، والقضايا والمشكالت وكيفية التغلب عليهما.

1.1 

1.2   

1.3   

1...   

  المهارات 2

الطالب قادراً على تحليل المشتتتكالت المتعلقة بردارة وتخطيط الموارد البشتتترية واقترا  أن يكون  2.1

 الحلول المناسبة لها.

2.1 

 2.2  تخطيط الموارد البشرية وكيفية القيام به.على أهمية الطالب  أن يتعرف 2.2

 2.3 .الموارد البشرية من حتياجاتالساليب التنبؤ باأالطالب  أن يدرك 2.3

2...   

  الكفاءات 3

 3.1 أن يتقن الطالب ما اكتسبه من معارف في كيفية القيام بتخطيط وإدارة الموارد البشرية. 3.1

 3.2 استقطابها وتأهيلها للعمل. ةوكيفي البشرية.الموارد  من حتياجاتالساليب التنبؤ باأالطالب  يتقنأن  3.2

 3.3 أن يتقن الطالب مهارة العمل ضمن فريق 3.3

3...   
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 اإلدارةمقدمة عن  1

 3 مقدمة عن العملية االدارية ووظائفها 2

 3 مقدمة عن ادارة الموارد البشرية 3

 3 الموارد البشريةتخطيط  4

 3 مفهوم تخطيط الموارد البشرية وأهميتها 5

 2 األول الفصلياالختبار  6

 3 مراحل تخطيط الموارد البشرية 7

 3 دراسة وتحليل الطلب على الموارد البشرية 8

 3 اهم البيانات الالزمة لعملية تخطيط الموارد البشرية 9

 3 البشريةركائز تخطيط الموارد  10

 3 وتطوير الموظفين وتدريبالمكونات لفرعية لن ام تطوير الموارد البشرية  11

 2 الراني الفصلياالختبار  12

 3 تعويض الموارد البشرية 13

 3 استراتيجية تطوير الموارد البشرية 14

 3 مشاكل تخطيط الموارد البشرية 15

 2 االختبار النهائي 16

 45 المجموع
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 والتقييم: التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

التعريف بتالمبتادئ والمفتاهيم األستتتتتاستتتتيتة إلدارة 

الموارد البشتتتتريتة في المن متات، بمتا في كلت  دور 

إدارات الموارد البشتتتتريتة في التعتامتل مع الموارد 

واألستتتتاليب المستتتتتخدمة لتوفير األفراد   البشتتتترية،

وتوفير  مهتتارتهم،واإلبقتتاء عليهم وتنميتتة  األكفتتاء،

على أفضتتتتل  المنتاخ المنتاستتتتب لهم ألداء واجبتاتهم

 والقضايا والمشكالت وكيفية التغلب عليهما. وجه،

 احملاضرة الصفية.  •
 حلوار والنقاش. ا  •

 االختبار الشفوي.  •
 االختبار التحريري   •
 تقييم الواجبات املنزلية.  •

1.2    

…    

 المهارات 2.0

2.1 

أن يكون الطتتالتتب قتتادراً على تحليتتل المشتتتتكالت 

الموارد البشتتتتريتة واقترا  المتعلقتة بتردارة وتخطيط 

 الحلول المناسبة لها.

 العصف الذهني. •

 

الطالب أثناء  مالح ة أداء

 . المناقشة والحوار

2.2 
تخطيط الموارد أهميتتة على الطتتالتتب  أن يتعرف

  البشرية وكيفية القيام به.
 المشروعات البحرية لحوار والنقاش.ا •

2.3 
 من حتيتاجتاتالستتتتاليتب التنبؤ بتاأالطتالتب  يتدركأن 

 .الموارد البشرية
 ملف انجاز الطالب  

 الكفاءات 3.0

3.1 
أن يتقن الطتالتب متا اكتستتتتبته من معتارف في كيفيتة 

 القيام بتخطيط وإدارة الموارد البشرية.
 لحوار والنقاش.ا •

 المشروعات البحرية

3.2 
 من حتيتاجتاتالستتتتتاليتب التنبؤ بتاأالطتالتب  يتقنأن 

 استقطابها وتأهيلها للعمل. ةوكيفي البشرية.الموارد 
 لحوار والنقاش.ا •

 العرض الشفوي 

 المالح ة المالح ة • أن يتقن الطالب مهارة العمل ضمن فريق 3.3

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 السادس االختبار الفصلي األول 1

 %20 الثاني عشر الثانياالختبار الفصلي  2

 %50 السابع عشر اختبار نهائي 3

 %10 كل أسبوع مشاركات شفهية 4

5    

6    

7    

8    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض  شفهي،  ، تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب 

 :الذي يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس في األسبوع( -الساعات المكتبية –تحديد مقدار الوقت  )معالمحتاج لذلك 

 التواجد الدائم في جميع أيام األسبوع في الكلية مع -ساعات مكتبية لكل مجموعة كل اسبوع  3
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 هـ. 1428 – مكتبة خوارزم – مدني عبد القادر عالقي /الدكتور -البشرية ادارة الموارد  للمقرر المرجع الرئيس

 م. 2002 –العبيكان مكتبة  –أحمد ماهر /الدكتور -البشرية ادارة الموارد  المساندةالمراجع 

 المكتبة الرقمية السعودية اإللكترونيةالمصادر 

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 قاعة دراسية إلخ( ...  ، قاعات المحاكاةالعرض  الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات، عرض  )جهاز

 جهاز عرض بيانات

 ---- تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 

 

 
 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 غير مباشر الطلبة فاعلية التدريس

 غير مباشر هيئة التدريسأعضاء  فاعلة طرق تقييم الطالب

 غير مباشر الطلبة مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 مباشر قيادات البرنامج مصادر التعلم

   

   

   
 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ، ير المراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف  ح
  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


