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 :رؤية القسم
بناء قدرات الطلبة العلمية في إدارة الموارد البشرية، وتنمية مهاراتهم المعرفية والقيادية في هذا المجال، واحتضان 
 أفكارهم االبداعية والريادية على المدى البعيد وان نكون متميزين عن االخرين على المستوى المحلي واالقليمي. 

 
 :رسالة القسم

دارة الموارد البشرية، وفقًا لمتطلتهيئة طلبة متميزين يمتلكون  بات سوق المعارف والمهارات والقدرات األساسية في وا 

ية إلبراز القدرات إيجاد البيئة التعليمية والعلم .العمل وتحدياته، ترسيخ مفهوم المهنية واالحترافية في حقل الموارد البشرية

 ردن والمنطقة العربية.اإلبداعية والمساهمة الفاعلة لتطوير منظمات األعمال في األ

 :أهـداف القسم
 .تنمية معارف الخريجين في مجال إدارة الموارد البشرية، والمعارف العامة التي يحتاجها في مجال العمل.

  .تزويد الطلبة بالمعارف الحديثة في العلوم المرتبطة بإدارة الموارد البشرية.2
 قليميا.في الموارد البشرية وفقا لمتطلبات سوق العمل محليا وا. تهيئة طلبة متميزون بمهارات علمية وتطبيقية 3
  رية..تنمية مهارات الطلبة وقدرتهم على التحليل والربط واستخدام التكنولوجيا في مجال إدارة الموارد البش4
  .تنمية مهارات الطلبة وقدراتهم في إعداد البحوث العلمية الرصينة في مجال إدارة الموارد البشرية.7
 .االرتقاء بوعي الطلبة للتكيف مع التغيرات البيئية والقيم المهنية واألخالقية في منظمات األعمال.8
 

 مخرجات القسم التعليمية:
 أ. المعارف:

افة .المعرفة العامة: المعارف يتم اكتسابها من خالل ما يدرسه الطالب من متطلبات جامعية إجبارية مثل: الثق1

 بية، واللغة اإلنجليزية، ومهارات الحاسوب.اإلسالمية، واللغة العر 

.المعرفة في مجال االعمال: المعارف التي يتم اكتسابها من خالل ما يدرسه الطالب من متطلبات إجبارية 2

 ( ، واقتصاد جزئي، واقتصاد كلي، ومبادئ اإلحصاء.1واختيارية مثل مساقات: مبادئ المحاسبة )

.المعرفة في مجال الموارد البشرية: المعارف التي يكتسبها الطالب في مجال تخصصه والتي تمثل المجاالت 3

المعرفية األساسية لتخصص إدارة األعمال وهي: اإلدارة والسلوك، ووظائف األعمال، واألساليب الكمية، وتكنولوجيا 

لقسم من مساقات تخصص إجبارية واختيارية. المعلومات. ويتم اكتساب تلك المخرجات عن طريق ما يطرحه ا
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إدارة الموارد البشرية , تخطيط الموارد البشرية , إدارة التعويضات , تحليل وتصميم مثل مساقات: أساسيات 

 الوظائف, استراتيجيات الموارد البشرية .

 ب. المهارات

ال، لمواقف المختلفة في منظمات األعم.المهارات التحليلية: قدرة الخريج على تحديد المتغيرات األساسية في ا4

 وكيفية ترابطها وأولويات معالجتها.

.المهارات التشخيصية مهارة تشخيص مظاهر وأسباب المشكالت في منظمات األعمال باإلضافة إلى تشخيص 5

 الجوانب اإليجابية في األداء.

ترابط فيها يجة وتصور الكيفية الشاملة التي ت.المهارات اإلدراكية: القابلية الذهنية الستيعاب عالقات السبب والنت6

 أجزاء منظمات األعمال بشكل متكامل.

 .المهارات التفاعلية: مهارات التفاعل واالتصال مع اآلخرين، وتحفيزهم لألداء األفضل.7

در صا.المهارات البحثية: المهارات التي يكتسبها الطالب عن طريق كتابة التقارير والبحث العلمي من خالل الم8

انات المختلفة: كالمصادر التقليدية مثل كتب ومراجع ودوريات، والمصادر االلكترونية مثل اإلنترنت وقواعد البي

 االلكترونية، ومصادر ميدانية مثل االستبانة والمقابالت.

قيم لعرفته . االتجاهات والقيم المهنية واألخالقية: القيم والميول واالتجاهات التي يكتسبها الطالب من خالل م9
 المهنة وأخالقياتها وسلوكياتها، التي ينبغي أن يتحلى بها بعد تخرجه وذلك من خالل ممارسته للمهنة

االبتكار، في سوق العمل مثل المهنية، والشفافية، والتنوع، والعمل بروح الفريق، والريادة وقبول المخاطرة، واالبداع و 
 والمرونة والتكيف.

 الجدارات:
دارة المصادر للمنظمة و  جدارات متعلقة .1 قيادة بتنمية الذات: من خالل التفكير المرن والتركيز على اإلنجاز وا 

 فرق العمل داخلها
ر جدارات متعلقة بالمسؤولية واالستقاللية: تتمثل بالقدرة على التكيف مع اهداف المنظمة وامتالك التفكي .2

 االستراتيجي والقدرة على التخطيط للمستقبل 
ظيمية باألدوار داخل المنظمة: تتمثل بالتفاوض واالهتمام بالعمالء والدبلوماسية والمعرفة التنجدارة تتعلق  .3

 والتأثير على االخرين. 
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و ساعة معتمدة موزعة على النح132 منادارة الموارد البشرية  تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في تخصص
 اآلتي:

 

 20.5 27 متطلبات الجامعة أوالً 
 18 24 متطلبات الكلية ثانياً 
 54.5 72 متطلبات التخصص اإلجبارية ثالثاً 
 7 9 مواد مساندة رابعاً 

132 100 
 

 

 

         8  2 
 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم  المعرفـي المجال  ُمستوى المادة  لالتسلســــ

دارة الموارد ا      
 االعمال  البشرية

 

عام , اإلدارة والسلوك: اساسيات اإلدارة , علم النفس ال 0
 نظرية المنظمة السلوك التنظيمي والعالقات العامة

9 

الكمية والبحث العلمي: أساسيات البحث األساليب  1
 العلمي , بحوث العمليات وإدارة التعويضات

9 

 تكنولوجيا المعلومات: تطبيقات الحاسوب باإلدارة , 2
ظم ننظم المعلومات اإلدارية , اإلدارة اإللكترونية و 

 المعلومات إدارة الموارد البشرية
9 

ارة جزئة , إدوظائف االعمال: إدارة التسويق, إدارة الت 3
 العالقات العامة, إدارة المبيعات, التسويق الدولي

ق المالية االدارة المالية , التحليل المالي , إدارة التسوي
 واإلدارة المالية للشركات متعددة الجنسيات

9 
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ط الموارد البشرية: اساسيات الموارد البشرية , تخطي 4
دريب الموارد البشرية , توظيف الموارد البشرية , ت

 وتنمية الموارد البشرية , تحليل وتصميم الوظائف ,
ات إدارة المسار الوظيفي, إدارة المواهب , استراتيجي
الموارد البشرية , موضوعات معاصرة في إدارة 

 الموارد البشرية

27 

5 
 المجاالت المساندة .أ

الحد األدنى للساعات 
 المعتمدة

االقتصاد رياضيات , إحصاء , اقتصاد اإلداري ,  6
 الجزئي والكلي والقانون االداري

9 

 3 ج. مشروع تخرج 7

 6 د. المجاالت االختيارية 8

 
27

 

 ساعة معتمدة( 15: )متطلبات الجامعة اإلجبارية أ.
 

  
 3 (1اللغة العربية ) 55011102
 3 (1اللغة االنجليزية ) 55011103
 3 التربية الوطنية 55011206
 3 العلوم العسكرية 55011308
 3 مهارات حاسوبية 55041103

15
 
 

 :يختارها الطالب من المساقات اآلتية (ساعات معتمدة 12) االختيارية:متطلبات الجامعة  ب.
 

   
 - 3 مهارات حياتية 55011204
 - 3 الريادة واالبداع 55011306
 55011102 3 (2اللغة العربية ) 55021101
 55011103 3 (2اللغة االنجليزية ) 55021102
 - 3 مبادئ علم النفس 55021203
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 - 3 حقوق اإلنسان 55021204
 - 3 الثقافة اإلسالمية 55031101
 - 3 القدس والوصاية الهاشمية 55031205
 - 3 البيئة والمجتمع 55041203
 - 3 الصحة والمجتمع 55041206
 - 3 االتصاالت واالنترنت 55041307

12 
 

24
 

 ساعة معتمدة( 24) تطلبات الكلية اإلجباريةم أ.
 

 - - 3 3 اإلدارة  مباديء 21011101
 - - 3 3 (1) مبادئ المحاسبة 22011101
 - - 3 3 مبادئ االقتصاد الجزئي 23051101
 - - 3 3 مبادئ التسويق 24011101
 - - 3 3 مبادئ اإلدارة المالية 23011101
أساسيات إدارة الموارد  28051101

 البشرية
3 3 - - 

أساسيات نظم المعلومات  25011101

 اإلدارية

3 3 - - 

 - - 3 3 مبادئ االحصاء 25051102
2424

 

72
 

 ساعة معتمدة( 60) اإلجبارية التخصصتطلبات م أ.
 

  - 3 3 االلكترونيةاإلدارة  21033102
  - 3 3 تخطيط الموارد البشرية 28051202
  - 3 3 توظيف الموارد البشرية 28051203
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  - 3 3 الموارد البشرية وتنميةتدريب  28052104
 21011101 - 3 3 التعويضات إدارة  28022101

 28051101 - 3 3 إدارة وتنمية األداء  28052205

 28051101 - 3 3 البشرية الدوليةادارة الموارد  28052206

 28051101 - 3 3 تحليل وتصميم الوظائف 28053107

 28051101 - 3 3 إدارة المسار الوظيفي 28053108

 28051101 - 3 3 إدارة المواهب  28053209

لموارد ات إدارة ااستراتيجي 28053210
 البشرية

3 3 - 28051101 

إدارة  في موضوعات معاصرة 28054111
   الموارد البشرية

3 3 - 28051101 

 28051101 - 3 3 قانون العمل والعالقات العمالية 28014101

نظم معلومات إدارة الموارد  28034101
 البشرية

3 3 - 28051101 

 28051101 - 3 3 السلوك التنظيمي 21012103

 28051101 - 3 3 تطبيقات الحاسوب في اإلدارة 25012106

 28051101 - 3 3 أساسيات البحث العلمي  21021201

 25011101 - 3 3 نظرية المنظمة 21012102

 21011101 - 3 3 بحوث العمليات 21023203

 25011101 - 3 3 إدارة التغيير والتطوير  21013108

60
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 :اآلتية المساقاتساعات معتمدة من ( 12)االختيارية: يختار الطالب  التخصصمتطلبات  ب.
 

إدارة االحتفاظ بالموارد  28053112

 البشرية
3 3 - 51101280  

51101280 - 3 3 القيادة وفرق العمل 28013102  

51101280 - 3 3 إدارة التنوع 28053213  

51101280 - 3 3 الصحة والسالمة المهنية 28053214  

إدارة الموارد البشرية  28034102

 االلكترونية
3 3 - 34101280  

 22011101 - 3 3 محاسبة الموارد البشرية 28024202

مشروع تخرج في إدارة  28074101

 الموارد البشرية
 س 90بعد  - 3 3

 .م

مهارات التفاوض وادارة  28012203
 النزاع

3 3 - 28051101 

 21012103 - 3 3  األعمالأخالقيات  21013109

 21011101 - 3 3 الريادة في األعمال 21043105

في الموارد  التدريب العملي 28073302

 البشرية

 س م 90بعد  - 3 3

1212
 

9
 

 23051102 - 3 3 الكلي مبادئ االقتصاد 23051102

 21022102 - 3 3 إدارة العالقات العامة 21022102

 24022101 - 3  3     إدارة التسويق 24022101

99
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 21011101 ------------ 3 اإلدارة  مباديء 21011101

 22011101 ------------ 3 (1مبادئ المحاسبة ) 22011101

 23011101 ------------ 3 مبادئ اإلدارة المالية  23011101

 24011101 ------------ 3 مبادئ التسويق  24011101

أساسيات  نظم المعلومات  25011101

 اإلدارية 

3 ------------ 25011101 

 55011307 ------------ 0 الثقافة والسلوك الجامعي 55011307

  15 المجموع
 

   3 مبادئ االقتصاد الجزئي 23051101

  ------ 3 أساسيات إدارة الموارد البشرية 28051101

  ------------ 3 مبادئ االحصاء 25051102

  ------------ 3 العلوم العسكرية 55011101

   3 (1اللغة العربية ) 55011102

   15 المجموع
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  25051102 3 أساسيات البحث العلمي   21021201

  21011101 3 نظرية المنظمة 21012102

  21011101 3 السلوك التنظيمي 21012103

  21011101 3 اإلدارة االلكترونية 21033102

   3 مادة اختياري تخصص 

  15 المجموع
 

  28051101 3 التعويضات إدارة  28022101

  28051101 3 تخطيط الموارد البشرية 28051202

  28051101 3 توظيف الموارد البشرية 28051203

  28051101 3 إدارة وتنمية األداء  28052205

   3 مادة اختياري تخصص 

   15 المجموع
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  28051101 3 تحليل وتصميم الوظائف 28053107

  21021202 3 بحوث العمليات 21023203

  ---------- 3 مهارات حياتيه  55011204

  ---------- 3 (1اللغة االنجليزية ) 55011103

  ---------- 3 األساسيات والمهارات المعرفية  55011205

   3 مادة اختياري تخصص 

  18 المجموع
 

  28051101 3 الموارد البشرية وتنميةتدريب  28052104

  ------------ 3 في االعمالالريادة   55011306

  28051101 3 إدارة المسار الوظيفي 28053108

  28051101 3 إدارة المواهب 28053209

  24011101 3 إدارة التسويق 24022101

  ----------- 3 مادة اختياري جامعه 

   18 المجموع
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  25011101 3 تطبيقات الحاسوب في اإلدارة 25012106

لموارد ات إدارة ااستراتيجي 28053210

 البشرية

3 28051101  

  23051101 3 مبادئ االقتصاد الكلي 23051102

  28051101 3 ادارة الموارد البشرية الدولية 28052206

   3 مادة اختياري تخصص 

  --------- 3 مادة اختياري جامعة 

  18 المجموع
 

إدارة  في موضوعات معاصرة 28054111

 الموارد البشرية

3 28051101 
 

  21011101 3 إدارة التغيير والتطوير  21013108

  28051101 3 قانون العمل والعالقات العمالية 28014101

نظم معلومات إدارة الموارد  28034101

 البشرية

3 25011101 
 

   3 إدارة العالقات العامة  21022101

  ----------- 3 مادة اختياري جامعة 
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   18 المجموع
 

 

 

 

 

 ،......... معتمدةالساعات .........، ال المساقاسم  المساق .........،رقم من يكتب وصف المساق 
 ...، ع: ......، المتطلب السابق(ن: .

     المتطلب السابق: ال يوجد    ساعات معتم 3  28051101لبشرية  أساسيات إدارة الموارد ا
ة المادوتتضمن  البشرية.  الموارد إلدارة المعاصرة االهتمامات ضمن تندرج مواضيععلى المادة  تركز

شرية، الموارد الب العمل، وتخطيط تحليل : وأهمها ووظائفها، وأهميتها البشرية الموارد بإدارة تعريفال
دارة االحتفا والتعويضات،والتطوير والتدريب  التعييناالختيار و و  واالستقطاب دارة األداء، وا  ظ وا 
 بالعاملين. 

   28051101المتطلب السابق:  28051202تخطيط الموارد البشرية           
ة مفهوم التخطيط للموارد البشرية في المنظمة و األهمي وأهمية بمفهوم يتناول هذا المساق تعريفا 

أبرز بوكذلك التعريف ..  ومستوياته االستراتيجية لعملية تخطيط الموارد البشرية  في المنظمة وطبيعته
يب رد البشرية ومراحل عملية التخطيط  كتحديد األسالالجوانب النظرية والتطبيقية في  تخطيط  الموا

التعاقب،  المختلفة في التنبؤ  بنوعية وعدد األفراد المطلوبين للعمل ، ومراجعة الموارد البشرية، وتخطيط
كما . وكيفية وضع سياسات وممارسات الموارد البشرية المناسبة على أساس منهجية أفضل الممارسات

لى عيات الشركات المختلفة في أماكن العمل اليوم بالتزامن مع تأثيرها الكبير يتضمن دراسة استراتيج
على  والتعريف بالتحديات التي تواجها عملية التخطيط  واستراتيجيات التغلب. تخطيط الموارد البشرية 

 .مقاومة التغيير.  وكيفية تطبيق النهج األخالقية في العملية برمتها
   28051101المتطلب السابق:   ساعات معتمدة 3  28051203  توظيف الموارد البشرية   
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االساليب هذا المساق على أهمية االستقطاب واالختيار والتعيين في ادارة الموارد البشرية، والطرق و  يركز
المتنوعة في استقطاب ذوي الكفاءات والمؤهالت المتميزة ضمن اسس ومعايير وخطوات محددة لمليء 

لوبة لها أية شواغر وظيفية. كما انه يركز على اهمية تحديد خصائص الوظيفة والمؤهالت المط
 والصالحيات الممنوحة ضمن الهيكل التنظيمي للمنظمة

   28051101المتطلب السابق:  ساعات معتمدة 3 28052104تدريب وتنمية الموارد البشرية  
ذا يركز هذا المساق على دور إدارة الموارد البشرية وكيف تساهم في نجاح منظمات االعمال، يتناول ه

االساسية في التدريب والتطوير، من خالل التحليل المستمر لمهارات المساق المفاهيم واالساليب 
 الموظفين المختلفة على كافة المستويات للوقوف على الضعف فيها، من اجل اعداد البرامج التدريبة

 المتنوعة ثم تنفيذها وتقييمها على كافة المستويات لتعزيز األداء الكلي لألفراد والفرق فيها.
   28051101المتطلب السابق: ساعات معتمدة  3     28022101      إدارة التعويضات

يتعرض مساق إدارة األداء والتعويضات إلى مفاهيم كل منهما ويتعامل مع محتوياتهما بأعتبار أن 
عملية إدارة األداء هي عملية مستمرة لتحديد ولقياس ولتطوير أداء كل من الفرد وفرق العمل في 

وع حساس المنظمة، تراصفًا مع األهداف اإلستراتيجية الخاصة بها. إدارة األداء والتعويضات موض
وحرج أزاء جميع المنظمات وعلى مستوى جميع الصناعات وعلى أختالف تشكيالتها وغاياتها، سواء 
ن كانت منظمات صغيرة أو كبيرة أو غير هادفة للربح أو منظمات حكومية، أو محلية أو إنها هادفة أل

ت األعمال تعتمد تكون منظمات عالمية.  وال ننسى أن عملية إدارة األداء والتعويضات في منظما
أجمااًل على نوعية األفراد العاملين في المنظمة المعنية، وبغض النظر عن حجمها وغرضها 

 وخصائصها األخرى.     
 28051101المتطلب السابق:   ساعات معتمدة 3    28052205إدارة وتنمية األداء       

ن باستخدام معايير األداء ومقاييسه وتطبيق هذا المساق على المفاهيم األساسية لتقييم أداء العاملي يركز
قياس االداء المتوازن، يتناول هذا المساق أسس تصميم نظام تقييم أداء الموظفين بشكل متكامل ليتوافق 
مع أداء المنظمات واألداء الفردي والجماعي فيها. كما يتناول هذا المساق المفاهيم األساسية والنظريات 
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رة االداء، ويتضمن المساق التعامل مع أخطاء المقّيم ومشاكل تقييم األداء، واألساليب والخطوات إلدا
 .وادارة المقابلة في تقييم االداء، والتعامل مع نتائج تقييم االداء

 
    28051101المتطلب السابق:  ساعات معتمدة 3    28052206ادارة الموارد البشرية الدولية   

يتناول  المتنوعة في ادارة الموارد البشرية من  المنظور العالمي، كمايركز هذا المساق على  المفاهيم  
لعاملين, كما التحديات التي تواجه مدراء ادارة الموارد البشرية عالميا وكيفية التعامل مع التنوع الثقافي ل

ويض تعوالتقنيات الالزمة لعملية التوظيف، والتدريب وال االساليبان هذا المساق يركز على المفاهيم و 
ي ى المستقبلية فللقوى العاملة والمتنوعة على الصعيد الدولي. اضافة الى األدوار واألنشطة والرؤ 

 إدارتها عالميا.
   28051101المتطلب السابق:  ساعات معتمدة 3  28053107تحليل وتصميم الوظائف           

تصف هذه المادة مفهوم وأهمية تصميم وتحليل العمل. وتغطي المادة مواضيع تتعلق بأساسيات تحليل 
انواع و العمل، وطرق جمع المعلومات لتحليل العمل، وطرق تحليل العمل، واساسيات تصميم العمل، 
واصفات تصميم العمل، ومداخل تصميم العمل، وتوضيح مهام العمل للموظفين، والوصف الوظيفي والم

 .الوظيفية
     28051101المتطلب السابق:  ساعات معتمدة 3     28053108 إدارة المسار الوظيفي 

 يتضمن المساق مفهوم وأهمية إدارة المسار الوظيفي والتي تتضمن مفهوم وطبيعة تحليل العمل, وطرق
وباالعتماد على جمع المعلومات الخاصة بتحليل العمل وكتابة وصف ومواصفات الوظيفة, ومن ثم 

الوصف والمواصفات الوظيفية تتم عملية تدريب وتطوير الموظفين. حيث تتمحور عملية تدريب وتطوير 
الموظفين حول بيان هدف التدريب وتوضيح مراحله وكيفية تحديد االحتياجات التدريبية واساليب 

 . االتدريب والتطوير في المنظمة وتصميم البرامج التدريبية وقياس فعاليته
   28051101المتطلب السابق:  ساعات معتمدة 3     28053209إدارة المواهب   

يهدف هذا المساق الى   توضيح   المكونات الضرورية لنجاح ادارة المواهب في منظمات االعمال .  
وأهدافها، وانواعها، واهميتها لمنظمات المفاهيم األساسية إلدارة المواهب، يتضمن المساق التعرف على 
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االعمال، باإلضافة الى أفضل االستراتيجيات واالدوات المتبعة في المنظمات في االستحواذ، ونشر، 
 وتطوير، واالحتفاظ بالمواهب البشرية الموجودة لديها.

 
 

   28051101المتطلب السابق:  ساعات معتمدة 3  استراتيجيات إدارة الموارد البشرية     
يات يتناول مساق ادارة الموارد البشرية االستراتيجية العالقة بين إدارة الناس والسعي لتحقيق الغا

ت إدارة واألهداف االستراتيجية للمنظمات. هذا يوفر للطلبة المعرفة والمهارات واالتجاهات التخاذ قرارا
ارة الموارد البشرية من منظور الموارد البشرية االستراتيجية، كما يغطي هذا المساق الوظائف اد

 .استراتيجي
المتطلب السابق:  ساعات معتمدة 3   28054111 موضوعات معاصرة في إدارة الموارد البشرية 

28051101   
اق يركز هذا المساق على عدة قضايا مهمة في ادارة الموارد البشرية المحلية والدولية، ويتضمن المس

 الموارد البشرية.حديثة في إدارة االتجاهات ال
   28051101المتطلب السابق:  ساعات معتمدة 3قانون العمل والعالقات العمالية     

ما ككافة القوانين التي تنظم العالقة بين أصحاب العمل والعاملين في االردن.  على هذا المساق يركز
سات ويركز هذا المساق على القوانين التي تنظم العمل في االردن، وضرورة االلتزام بها من قبل المؤس
يف التي تعمل في الدولة.  كذلك يركز هذا المساق على شرح كافة القوانين المتعلقة في عمليات التوظ

 .حقوق الموظفين القانونية تحفظوالتدريب والتوطين، والقوانين التي 
     28051101المتطلب السابق: ساعات معتمدة  3 28034101نظم معلومات إدارة الموارد البشرية 

مات يتضمن المساق بيان مفهوم نظم معلومات الموارد البشرية واهميتها  وأنواعها, وأستخدام نظم معلو 
ر لبشرية في وظائف الموارد البشرية كالتخطيط للموارد البشرية والتعويضات وتحديد االجو الموارد ا
 . والرواتب

     28051101المتطلب السابق: ساعات معتمدة  3 مشروع تخرج في إدارة الموارد البشرية  
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وع الهدف من مشر مشروع التخرج جزء ال يتجزأ من برنامج بكالوريوس ادارة الموارد البشرية. لذلك فإن 
التخرج تمكين الطلبة من إعداد بحث في أحد موضوعات ادارة الموارد البشرية عن طريق استخدام 

 .مختلف مراحل منهجية البحث. كما يقوم المساق بإعداد الطلبة للدفاع عن اعمالهم البحثية
   28051101ق: المتطلب الساب ساعات معتمدة 3    28053112إدارة االحتفاظ بالموارد البشرية 

 يركز المساق على جملة من القضايا ذات العالقة بكيفية االحتفاظ بالعاملين في المنظمة. ومن بين
هذه القضايا مجموعة من األنشطة والفعاليات التي تؤثر بشكل نظمي على ربط األداء مع درجة والء 

ظمتهم، وأنها تثق بهم ولهم العاملين. إذ يجب أن يشعر العاملون أنهم مقيمون ومقدرون من قبل من
 االعتبار فيها. وأن تعزيز هذه المشاعر لدى الفرد العامل في المنظمة من شأنه أنن يدفع بطاقاته
و وقدراته نحو أداء أفضل. ذلك أن تبني مبدأ االحتفاظ بالعاملين يعكس قدرة المنظمة واندفاعها نح

 نتقل إلى مستوى الميزة التنافسية لها.عدم التفريط بالطاقات واالمكانات البشرية التي قد ت
   28051101المتطلب السابق:  ساعات معتمدة 3   28013102القيادة وفرق العمل  

عطاء و تهدف المادة إلى تزويد الطلبة بنظرة حول الريادة واإلدارة الريادية من وجهة نظر استراتيجية،  ا 
ية بشكل نمط أكثر رياديًا وتنفيذ المشاريع الريادالطلبة فرصة اكتشاف إمكانية تطبيق المهام اإلدارية ب

كما يهدف هذا المساق إلى التعريف بمعنى الريادية وخصائصها وكذلك خصائص  .أكثر نجاحا
الشخص الريادي وكيفية العالقة ما بين الشخص الريادي والمشروعات الصغيرة في منظمات األعمال 
وخصائص المشاريع العائلية كما يتضمن المساق بحث كيفية إيجاد مشروعات جديدة وتطوير خطط 

 عات إلى جانب الجدوى االقتصاديةأعمال لهذه المشرو 
   28051101المتطلب السابق:  ساعات معتمدة 3 28053213إدارة التنوع               

يهدف هذا المساق الى التعرف على كيفية ادارة التنوع في منظمات االعمال. يتضمن المساق توضيح 
كما   وفوائدها لمنظمات االعمال. هميتهالمفهوم  تنوع قوى العمل في منظمات االعمال، ونشأتها وأ

ج ادارة يركز المساق على  أبعاد التنوع  في القوى العاملة، والتشريعات المتعلقة بتنوع العمالة، وبرام
 التنوع الفعالة  في المنظمات. 
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   28051101المتطلب السابق:  ساعات معتمدة 3 28053214الصحة والسالمة المهنية   
فة فهما لقضايا الصحة والسالمة المهنية في المنظمات. وتزود الطلبة بالمعر توفر هذه المادة  

دث، للتعامل مع مخاطر السالمة والصحة المهنية، وانظمة السالمة والصجة المهنية، واسباب الحوا
 ل لمشاكل السالمة والصحة المهنيةومخاطر الصحة في العمل، واالمان الوظيفي، وتقديم الحلو 

   28051101المتطلب السابق:  ساعات معتمدة 3 28034102 البشرية االلكترونية رة الموارد إدا
معلومات يتعامل مساق اإلدارة االلكترونية للموارد البشرية مع كيفية تخطيط وتنفيذ وتطبيق تكنولوجية ال

ارد المو مكن األفراد وجماعات العمل من ممارسة وظائف توبأشكالها المتنوعة، عبر العمل االلكتروني لي
دارية البشرية في المنظمة التي يعملون فيها بيسر وسهولة. وهنا ال يتم التطرق إلى نظم المعلومات اإل

ة فحسب، بل إلى التطبيقات المتنوعة وعلى جميع وظائف وممارسات إدارة الموارد البشرية، عبر الشبك
لبشرية دارة االلكترونية للموارد االعالمية )األنترنت( أو أية قنوات تكنولوجية أخرى. ويمكن مساق اإل

نعتاق من المنظمات واألفراد العاملين فيها من االنطالق نحو العناصر اإلستراتيجية للموارد البشرية واال
  .     القيد البيروقراطي في األعمال
   28051101المتطلب السابق:  ساعات معتمدة 3   28024202محاسبة الموارد البشرية    

ق محاسبة الموارد البشرية األساليب، والطرق، والنظم، المحاسبية، ومزجها مع المعرفة يتبنى مسا
هم في والخبرات لتمكين المعنيين في منظمات األعمال من تقييم المعرفة الفردية وقدراتهم وكيفية ترغيب
دة وليس منظماتهم أو فيما بين المنظمات. على أساس أن المورد البشري من موجودات المنظمة الواح

مجرد مورد بشري. حيث سينظر المساق إلى المورد البشري على أنه أمر قابل للحساب ومؤثر في 
ا، ربحية المنظمة التي يعمل فيها. فقد غدا التركيز على رأس المال البشري كموجود من بين موجوداته

، أكثر والخبرات البشرية مع مراعاة الجانب اإلنساني، بسبب الحاجة المتزايدة إلى المعلومات والمهارات
من مجرد كونه رأس مال مادي. حيث يتم استثمار رأس المال البشري ويوظف كما توظف الموجودات 
األخرى عبر عمليات منظمات األعمال. فالمنظمة تتحمل التكاليف العالية في سبيل الحصول على 

 لصالحها.        المورد البشري، وهي تتوقع أن تحصل عن طريقه على المنافع مستقبالً 
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   28051101المتطلب السابق:  ساعات معتمدة 3 مهارات التفاوض وادارة النزاع  

بناة يركز هذا المساق على استراتيجيات التفاوض، وخطوات التفاوض واألنماط واإلجراءات السلوكية المت
هذا  ونتائجها. كما يتناولأثناء عملية التفاوض، إضافة إلى العوامل المؤثرة على سير عملية التفاوض 

فاوضية المساق المفاهيم األساسية لخطوات ومهارات اإلقناع والتخطيط واإلعداد والتعامل مع األجواء الت
 .ومراحل المساومة والمعوقات وأساليب التغلب عليها، والتعرف إلى خصائص المفاوض الناجح

 قات عملية وتمرينات على التفاوض.ويتضمن المساق تطبي
 س م 90يعد المتطلب السابق:  ساعات معتمدة 3 دريب العملي في الموارد البشرية   الت

عد يقدم برنامج التدريب الفرصة للطلبة للعمل، التعلم، واكتساب الخبرة العملية في منظمة. فهي تسا
الطلبة على تطوير فهم مهني للمجال المهني والصناعة في مجال تخصصهم الرئيسي من الدراسة، 
م وبالتالي اغناء تجربتهم التعليمية. كما تعتبر هذه التجربة ذات قيمة عالية في االستعداد لمهنه

  .المستقبلية
   21012103المتطلب السابق:  ساعات معتمدة 3   21013109اخالقيات االعمال         

اعية في ضوء  يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة بمفهوم أخالقيات األعمال والمسؤولية االجتم
طلب تطور المجتمعات وظهور الحاجة فيها إلى اإلعمال لتلبية االحتياجات المجتمعية المتجددة، وما يت

ذلك من وضع فلسفة وآليات عمل للمنظمات ضمن إطار أخالقي واجتماعي ينعكس إيجابًا على 
وتبنيها مسؤولية  مختلف فئات المجتمع. وبتضمن المساق ضرورة االهتمام بربط األعمال بالمجتمع

 ةاجتماعية وأخالقية، واالهتمام بمواضيع النزاهة والشفافية وتطوير مدونات أخالقية ودساتير مهني
      21011101المتطلب السابق:       ساعات معتمدة 3     21013108إدارة التغيير والتطوير    

ر، سبابه، واهم استراتيجيات التغيييتناول هذا المساق مفهوم التغيير واهميته في حياة المنظمات وأ
ومن جانب آخر يوضح المساق . ومراحل إدارة التغيير، وكيفية التعامل مع حاالت مقاومة التغيير

تطوير معنى التطوير التنظيمي، واهدافة وخطواتة، واالطراف التي تقوم بالتطوير التنظيمي، ومتطلبات ال
 في التدريب والتطوير ارة التغييرالتنظيمي إلى جانب تناول دور إد
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           : ال يوجد :المتطلب السابقساعات معتمدة   3        21011101اساسيات اإلدارة:  
 مع, يتناول هذا المساق مناقشة وتحليل المبادئ األساسية والمفاهيم والمصطلحات والممارسات اإلدارية

يادة إيالء اهتمام خاص إلى المستويات االدارية و الوظائف اإلدارية األساسية من تخطيط، وتنظيم، وق 
وتوجيه، ورقابة إضافة إلى تطور الفكر اإلداري المعاصر من خالل استكشاف نظريات اإلدارة 

تالءم بما يديثة و وممارستها في ادارة المنظمة وموظفيها لتلبية احتياجات المؤسسات العامة والخاصة الح
 مع اإلدارة العالمية.

   21011101المتطلب السابق:  ساعات معتمدة 3  21012103السلوك التنظيمي     
ل التعريف بطبيعة السلوك التنظيمي وابعاده وعناصره وسلوك االفراد والجماعات في المنظمة والعوام

النساني باط وضغوط العمل والدافعية والحفز االمؤثرة عليه كاالداراك واالتجاهات والقيم والشخصية واالح
 والثقافة التنظيمية والمناخ التنظيمي والتغيير والتطوير والصراع واالبداع في المنظمة

 
                     21021202المتطلب السابق:      ساعات معتمدة 3  21023203بحوث العمليات:    

يستخدم أساليب مثل النمذجة الرياضية، واإلحصاءات، بحوث العمليات هو فرع من فروع الرياضيات 
ع والخوارزميات للوصول إلى قرارات مثلى ازاء المشاكل المعقدة التي تهدف الى تعظيم )الربح، وأسر 

حل، اكبر انتاجية، ، الخ( أو تقليل الكلفة )تقليل الخسارة، وخفض المخاطر، الخ( من خالل وضع 
ات الى استخدام البيانات اإلحصائية للحصول على أفضل الحلول دالة الهدف. وتهدف بحوث العملي

 الممكنة لمشكلة رياضة، مما يعمل على تحسين األداء الكلي.
 

   21011101المتطلب السابق: ساعات معتمدة          3    21012102نظرية المنظمة:   
اهمية ظرية المنظمة، واهدافها، و يتم التركيز في هذا المساق على تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية لن

خل دراستها، ودورها التنموي، والنماذج التقليدية والحديثة في نظرية المنظمة، وتحليل مكونات ومدا
، تصميمها، والمبادئ التي تقوم عليه، وقياس األداء التنظيمي، وبيئة المنظمة ومكوناتها وانواعها

 .يا المستخدمة في المنظمةوالتطور التاريخي، ومراحل نموها، والتكنولوج
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       21012207ساعات معتمدة(       المتطلب السابق:   3ااالدارة االلكترونية  ) 21033102
ألساسية يوفر المساق لمحة عامة عن اإلدارة اإللكترونية ووظائف اإلدارة اإللكترونية، ويقدم المفاهيم ا

اتيجية والتكنولوجيات الممكنة لها والقضايا االستر واألطر لألعمال اإللكترونية والحكومة اإللكترونية 
األداء، التي تواجه الشركات القديمة في التجول إلى اإلدارة االلكترونية. يتم تغطية مواضيع الكفاءة، و 

 والقدرة والتصميم العملي لنظم اإلدارة اإللكترونية مع أفضل الممارسات.
 
 
 


