مفردات مادة مقدمه في ادارة الموارد البشريه
العام الجامعي  1434ھـ  1435 /ھـ
برامج التعليم عن بعد
اسم المقرر

رمز المقرر

مقدمه في ادارة الموارد البشريه

HR 251

أستاذ المادة
أ.عبدالرحمن بن عوض الجعيد
بريد الكتروني :
aaaljuaid@kau.edu.sa
الموقع االلكتروني:

عدد الوحدات
3

وقت المحاضرة 10:50 – 10 :
األحد – االثنين – الخميس

المتطلبات السابقة :

وصف المقرر:
يركز ھذا المقرر علي قضايا ومواضيع متعددة تتعلق بإدارة العنصر البشري وتطويره في منظمات
األعمال .وسيتم التعريف بأھم وظائف إدارة الموارد البشرية وتفاعلھا مع وظائف اإلدارة األساسية
األخرى  ،مع التركيز على المبادئ والمھارات ذات العالقة بالتطبيقات الحديثة في مجال إدارة الموارد
البشرية.
أھداف المقرر:
.1توضيح التكامل االستراتيجي لوظاائف إدارة الماوارد البشارية ماع خطاة األعماال الخاصاة بالمنظماة ومع بيئتھا التنظيمية.
.2التأكيد على أن إدارة الموارد البشرية ھي أحد التخصصات ذات التطبيقات المھنية.
.3تزويد الطالب بإطار نظري عام للوظائف األساسية لمھنة إدارة الموارد البشرية.
.4تقديم المھارات المستخدمة من أجل إنجاز الوظائف المختلفة إلدارة الموارد البشرية.

توزيع المحتوى العلمي على الفصل الد ا رسي:
.1الفصل األول  :التطور التاريخي إلدارة الموارد البشرية.
.2الفصل الثاني  :الوظائف الرئيسية إلدارة الموارد البشرية.
.3الفصل الثالث  :تحليل الوظائف وتصميمھا.
.4الفصل الرابع  :التخطيط للموارد البشرية.
.5الفصل الخامس :اإلستقطاب  ،اإلختيار  ،اإلختبارات  ،المقابالت.
.6الفصل السادس  :التعيين والتھيئة المبدئية.
.7الفصل السابع  :تقويم األداء.
.8الفصل الثامن :التدريب.
.9الفصل التاسع  :التنمية اإلدارية وتطويرالمديرين.
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برامج التعليم عن بعد
المخرجات المتوقعة:
عند االنتھاء من دراسة ھذا المقرر ،سوف يكون الطالب قادرا على:
.1التفريق بين ممارسات إدارة األفراد وممارسات إدارة الموارد البشرية.
.2إدراك الدور اإلستراتيجي إلدارة الموارد البشرية في تحقيق األھداف اإلستراتيجية للمنظمة.
.3اإللماام بااأھم وظااائف إدارة المااوارد البشاارية وكيفياة تفاعلھااا مااع اإلدارات األخاارى داخاال منظمااات األعمال.
.4اكتساب المعرفة األساسية والمھارات العملية التي يحتاجھاا أخصاائيو الماوارد البشارية لتنفياذ أعماال تتعلق بتحليل
الوظائف ،تصميم الوظائف ،االستقطاب ،االختيار ،التدريب ،تطوير المساار االوظيفي ،تقييم األداء ،التعويضات ،المزايا،
والمحافظة على الموارد البشرية.
.5إدراك التحديات الرئيسية التي تواجه أخصائي إدارة الموارد البشرية.

الكتاب المقرر:
ادارة الموارد البشريه
أ.د مدني عبد القادر عالقي

طريقة التقييم :

ملحوظة ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻐﻴب اﻝطﺎﻝب ﺒﻨﺴﺒﺔ ) 52 %( -أي ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل ( ) 4ﻤﺤﺎض ا رت -ﻤن اﻝﻤﺤﺎض ا رت اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل
ﻨظﺎم الفصول االفتراضية  ، Centraﻴرﺼد ﻝﻠطﺎﻝب ﺘﻘدﻴر ﻤﺤروم ) (DNوﻴﻤﻜن اﺤﺘﺴﺎب إﻋﺎدة ﺘﺸﻐﻴل اﻝﻤﺤﺎﻀرة ﻤن ﻗﺒل
اﻝطﺎﻝب ﺤﻀواًر.

