مفردات مادة االستقطاب واالختيار
والمحافظة على الموارد البشرية
العام الجامعي  1437/1436هـ
برنامج التعليم عن بعد\الفصل األول

أستاذ المادة

اسم المقرر

الرمز/الرقم

االستقطاب واالختيار
والمحافظة على الموارد
البشرية

HR 302

د .عبير عبدهللا محمود

عدد
الوحدات

aahmed2@kau.edu.sa
وقت المحاضرة :االحد 16.50: 15.30
أ.مها عمر محمد باحفى
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mahabahfi@hotmail.com
وقت المحاضرة:األربعاء
20 .21 : 20

المتطلبات السابقة
وصف المقرر:
االسرققطر

يقدم هذا المقررر إطرر ار نظريرر وخطروا

عملير لوظررف

وقحقار ر القكرمر ر ب ررا قحلار ر الوظ رررف

وعملير ر االس ررققطر

واالخقيررر والمحرفظر علر المروارد

البش رري برلمنظم ر  .وسرراقنرو المقرررر مواضرري هرم ر مث ر القخطرري لعملاق ر االسررققطر
وقط رروير األدوا

واالخقيرررر

الخرصر ر برالس ررققطر

واالخقيرر .كمر ساقم قسلي الضوء عل القضرير المقعلق بموضوع المحرفظ عل الموارد البشري .

أهداف المقرر:
 .1القأكاررد عل ر الرردور الحاررو السررققطر
بمنظمر

األعمر .

 .2زيرررد إدراك الط ر

العرمل برلمنظمر .

 .3ققر ررديم األدوا

واخقيرررر والمحرفظ ر عل ر الم روارد البش رري ف ر االرققرررء

ومع ررفق م فيمررر اقعل ر بكيفي ر اسررققطر

واخقيرررر والمحرفظ ر عل ر القررو

الق ر ر يمك ر ر أ قسر ررقخدم بفعرلي ر ر ف ر ر قنفار ررذ عملير ررر

والمحرفظ عل الموارد البشري .
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االسر ررققطر

واالخقير رررر

المحتوى العلمي:
 .1الدور الجداد للموارد البشري

 .2القوظا  ,واالسققطر  ,واالخقيرر ,القعاا .
 .3القخطي السققطر
 .4قحلا الوظرف .

الموارد البشري .

 .5مصردر ومعراار عملي االخقيرر والقعاا ..

 .6نظرم الحوافز وقأثاره عل آداء العنصر البشر
 .7القدري

.10صيرن الموظ

 .11صيرن الموظ

والمحرفظ عليه.
م خ

قطبا المواصف الدولي OHSAS 18000

المخرجات المتوقعة:
عند االنق رء م دراس هذا المقرر سوف يكو الطرل

قرد ار عل :

 .1إدراك قررأثار العوامر القرنونير واالجقمرعير علر قر ار ار المنظمر المقعلقر برسررققطر
الموظفا .

 .2شرح مما از وعاو الطرق المخقلف ل سققطر
 .3قصميم وقنفاذ المقربل الشخصي .
 .4وص

الففر

واخقيرررر

.

المخقلف م االخقبر ار المسقخدم ف عملي اخقيرر الموظفا .

 .5قحداد محقو طل

الوظيف

وشرح عملي عقود القفروض م الموظفا الجدد عند قوقي عقد

الوظيف .

العنرصر المكون لنظرم المحرفظ عل الموارد البشري .

 .6وص
الكتاب المقرر:
.أ مدنى عبد القادر عالقى  :إدارة الموارد البشرية الطبعة الرابعة مكتبة خوارزم  ،جدة 1433 ،
المراجع المساندة:
د  .محمد بن دليم القحطانى  ،إدارة الموارد البشررية نحرو مرنإس إسرترتيجى متكامرل  ،الطبعرة ال انيرة
مكتبة العبيكان الرياض .2008 ،
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الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري
األسبوع

الموضــــــــــــــــــــــوع
 -1مقدم ف إدار الموارد البشري
 -2مف وم االسققطر

2 +1

الموارد البشري و العوام المؤثر عل االسققطر

3+2

 -3مصردر ومعراار عملي االسققطر

واالخقيرر والقعاا
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 -4مصردر ومعراار عملي االسققطر

واالخقيرر والقعاا
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 -5قدري

وقطوير الموظفا
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 -6نظرم الحوافز وقأثاره عل آداء العنصر البشر
 -7قعويضر

8+7

للموارد البشري

 -8صيرن الموظ

10+9

والمحرفظ عليه

12

 -9مراجع

13

طرق التقييم :
التفاعل من خالل نظام EMES

العدد المطلوب خالل
الفصل الدراسي

الدرجة

الواجبات

4

12

االختبارات القصيرة

2

12

المنتديات

3

6

المجموع

30

االختبار النهائي

70
100

نسبة التقييم النهائية

أعمال الفصل

 30درجة

االمتحان النهائي

 70درجه

ملحوظة  :في حال تغيب الطالبة بنسبة ( - )%25أي ما يعادل ( )4محاضراا  -مر المحاضراا
المقدمرة مر لرنل ن راب الربن برراد يادرد لاطالبرة تقرديا محرارب ) (DNريمكر احتسراب ادراد
تشغيل المحاضا م قبل الطالبة حضرا.
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