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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ثالث ساعات المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

 :   يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 

 الثالثالمستوى 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 HRM 211 مقدمة في ادارة الموارد البشرية

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 3 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

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

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافية دروس  3

  تذكر( )ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 9 ساعات االستذكار 1

 8 الواجبات 2

 6 المكتبة 3

 7 المشاريع /إعداد البحوث 4

  ( )تذكرأخرى  5

 30 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
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 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر: العام لوصف ال. 1

االداء ويشتمل    وطرق تقييم  لتقييم االداء والفرق بين قياس وتقييم وتقويم االداء  المفاهيم االساسية    يتضمن المقرر

عويضات وكيفية تصميم  أهداف وخصائص التويتضمن المقرر مناقشة ايضا علي دراسة معوقات تقييم االداء 

الربط ، ويختتم المقرر كيفية    ومعرفة الحوافز والمزايا والخدمات   ، كما يتناول انواع التعويضات  نظام االجور،  

 . بين االداء والتعويضات والتي يستطيع الطالب من خاللها التحليل وكتابة تقارير التقييم الموضوعية
 

 :   الهدف الرئيس للمقرر. 2

تنمية و، معوقات تقييم االداءل عميقة دراسةبالطالب تزويد و، المفاهيم االساسية لتقييم االداء علىالتعرف 

 . الحوافز والمزايا والخدمات وومعرفة انواع التعويضات  تقييم االداءواساليب طرق مهارات الطالب في 
 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

  المفاهيم االساسية لتقييم االداءالتعرف علي  1.1

  قياس وتقييم وتقويم االداء  لااللمام بالطرق المختلفة  1.2

  معوقات تقييم االداء.التعرف علي  1.3

  المهارات 2

  قياس وتقويم االداء  في  تنمية مهارات الطالب  2.1

  معوقات تقييم االداءاكساب الطالب مهارات التعامل مع  2.2

  الحوافز والمزايا والخدمات و ادارة التعويضات اكساب الطالب مهارات  2.3

  الكفاءات 3

  وفقا لنوعية الوظيفة المراد تقيمها لتقييم االداء ناسبةالم استخدام الطريقةالتمكن من  3.1

  معوقات تقييم االداءامكانية ايجاد حلول مبتكرة ل 3.2

  األداءبين التعويضات وربط الامكانية  3.3

3...   

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 المفاهيم االساسية لتقييم االداء 1
 3 الفرق بين قياس وتقييم وتقويم االداء   2
 3 تقييم االداء. اساليب طرق و 3
 3 مراحل وخطوات عملية تقييم االداء. 4
 3 عمليات تقويم االداء الذاتي –.تخطيط االداء  5
 3 معوقات تقييم االداء. 6
 3 التحديات المستقبلية لنظم ادارة االداء 7
 3 التعويضات ماهية  8
 3 مبادي واهداف واسس تحديد الرواتب واالجور 9
 3 طرق تقييم الوظائف 10
 3 ادارة التعويضات  11
 3 مداخل تصميم الوظائف 12
 3 التعويضات المباشرة والغير مباشرة. 13
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 3 الحوافز والمزايا والخدمات  14
 3 تطبيقات عملية في ربط التعويضات باألداء 15

 45 المجموع

 

 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 

التتتتتعتترف عتتلتتي التتمتتفتتاهتتيتتم 

 االساسية لتقييم االداء

 المحاضرات  .1

 عروض الباوربوينت   .2

 والحوارات  المناقشات  .3

 

المناقشات والعمل الجماعي   •

 التعاوني للطالب.

 اإلمتحانات واإلختبارات  •

األمرلة إعطاء البحوث وطلب  •

 والنماكج  

أداء الطتالتب في القتاعتة مالحظتة  •

 الدراسية 

1.2 

االلتمتتام بتتالتطترق التمتختتتلتفتتة 

   .لقياس وتقييم وتقويم االداء

 المحاضرات  .1

 تمريل االدوار  .2

 المناقشات  .3
 

المناقشات والعمل الجماعي   •

 التعاوني للطالب.

 اإلمتحانات واإلختبارات  •

األمرلة إعطاء البحوث وطلب  •

 والنماكج  

مالحظتة أداء الطتالتب في القتاعتة  •

 الدراسية 

1.3 

معوقتتتتتات التعتتتتترف علتتتتتي 

 .تقييم االداء

 المحاضرات  .1

 المحاكاة .2

 المناقشات  .3

 التعلم الذاتي  .4

 العصف الذهني .5
 

 التغذية الراجعة    •

المناقشات والعمل الجماعي   •

 التعاوني للطالب.

 اإلمتحانات واإلختبارات  •

األمرلة إعطاء البحوث وطلب  •

 والنماكج  

مالحظتة أداء الطتالتب في القتاعتة  •

 الدراسية 

 المهارات 2.0

2.1 

فتي  تتنتمتيتتة متهتتارات التطتالب 

 قياس وتقويم االداء  
 تمريل االدوار  .1

 المناقشات  .2

 العصف الذهني .3

المناقشات والعمل الجماعي   •

 التعاوني للطالب.

 اإلمتحانات واإلختبارات  •

األمرلة إعطاء البحوث وطلب  •

 والنماكج  
 

2.2 

اكستتتتتتتتتتتاب الطتتتتتتتتتتتالب 

مهتتتتتتارات التعامتتتتتتل متتتتتتع 

 معوقات تقييم االداء
 المناقشات  .1

 التعلم الذاتي  .2

 التغذية الراجعة    •

المناقشات والعمل الجماعي   •

 للطالب.التعاوني 

 اإلمتحانات واإلختبارات  •
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

2.3 

ادارة  اكستاب الطالب مهارات 

التتتتتعتتويضتتتتتتات والتتحتتوافتتز 

 والمزايا والخدمات 

 المحاكاة .1

 المناقشات  .2

 العصف الذهني .3

األمرلة إعطاء البحوث وطلب  •

 والنماكج  

المناقشات والعمل الجماعي   •

 التعاوني للطالب.
 

 الكفاءات 3.0

3.1 

الطريقة التمكن من استتتتتخدام 

المنتاستتتتبتة لتقييم االداء وفقتا 

 لنوعية الوظيفة المراد تقيمها

 المناقشات  .1

 التعلم الذاتي  .2

 العصف الذهني .3

المناقشات والعمل الجماعي   •

 التعاوني للطالب.

 اإلمتحانات واإلختبارات  •

األمرلة إعطاء البحوث وطلب  •

 والنماكج  

3.2 

امكتتانيتتة ايجتتاد حلول مبتكرة 

 االداءمعوقات تقييم ل

 تمريل االدوار  .1

 المناقشات  .2

 العصف الذهني .3

 االختبارات  التحريرية  •

 تقييم المناقشات  •

 تقييم الواجبات المنزلية  •

3.3 

الربط بين التعويضات امكانية  

 واألداء
 النقاش والحوار  .1

 الواجبات المنزلية  .2

المناقشات والعمل الجماعي   •

 التعاوني للطالب.

 اإلمتحانات واإلختبارات  •

األمرلة إعطاء البحوث وطلب  •

 والنماكج 
 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة  

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 % 15 اسبوعيا  الواجبات المنزلية والعروض واالختبارات الشفهية 1
 % 15 السادس األسبوع  اختبار فصلي أول 2
 % 20 عشر   الرانياألسبوع  اختبار فصلي ثاني 3
 % 50 األسبوع السادس عشر  اختبار نهائي 4

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

، بجانب التواصــــل المســــتمر عن طريق البريد   الكليةبفي جميع أيام األســــبوع لعضــــو هيلة التدريس مكتبية  الســــاعا ت ال

 .Blackboard Learnااللكتروني وكذلك نظام التعلم االلكتروني 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
البـشرية في القر  الحادي والعـشرو  عبد الباري درة , وزهير نعيم الـصبا,, ادارة الموارد 

 . 2007, عما  دار وائل ,

 المساندةالمراجع 
 2000توفيق محمد عبد المحسن, تقييم االداء , دار الفكر العربي, .1

 2008 2احمد ماهر , ادارة الموارد البشرية , االسكندرية , الدار الجامعية  ط .2
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 البوابة السعودية للموارد البشرية.   https://www.saudihr.sa/Arabic اإللكترونيةالمصادر 

  ىأخر
المحاـضرات المعدة عل  ـشرائل للعرد داخل الفـصل باـستخدام الـسبورة الذكية والموجودة  

 م االلكترونيعل  صفحة المقرر عل  نظام التعلي

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 طالب  30قاعة محاضرات تتسع لـ  إلخ( ...  ، قاعات المحاكاةالعرض  الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

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

 حاسب آلي بالقاعة جهاز  .1

2. Smart Board and Data Show 

 أو أحدث( باللغة العربية  7نظام تشغيل ويندوز )إصدار  .3

أو أحدث(   2010حزمة برامج مايكروسوفت أوفيس )إصدار   .4

 باللغة العربية 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت و المقيم مجاالت التقويم

المراجعة الدورية ) فاعلية التدريس

لنتائج اإلختبارات القصيرة والفصلية 

 (واالختبار النهائي

 مباشر التدريسعضو هيلة 

 مباشر التدريس بالقسمأعضاء هيلة  تدوير المقررات

 غير مباشر الطالب تشجيع عمليات التعلم الذات 

 مراجعة عينة من اإلجابات

 لجنة متخصصة بالقسم .1

 (المراجع النظير) المراجعة الخارجية .2

 

 مباشر

يتم مراجعة المقرر بشكل دورى بالقسم 

للتطورات الحديثة ف  لضما  مواكبته 

مقابلته من حيث وكذلك  التخصص

المحتوى والمستوى لمقرر آخر يقدم 

  ف  برنامج مشابه

 

 لجنة الخطط والجداول الدراسية بالقسم .1

 (المراجع النظير) المراجعة الخارجية .2

 

 مباشر

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

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف  ح
  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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