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 :رؤية القسم
 .معرفية والقيادية في هذا المجالالطلبة العلمية في إدارة الموارد البشرية، وتنمية مهاراتهم البناء قدرات 

 
 :رسالة القسم

دارة الموارد البشرية  تهيئة طلبة متميزين يمتلكون المعارف والمهارات والقدرات األساسية في وا 
 :أهـداف القسم

 مل.البشرية، والمعارف العامة التي يحتاجها في مجال الع.تنمية معارف الخريجين في مجال إدارة الموارد . 1
  .تزويد الطلبة بالمعارف الحديثة في العلوم المرتبطة بإدارة الموارد البشرية.2
 قليميا.. تهيئة طلبة متميزون بمهارات علمية وتطبيقية في الموارد البشرية وفقا لمتطلبات سوق العمل محليا وا3
  رية.قدرتهم على التحليل والربط واستخدام التكنولوجيا في مجال إدارة الموارد البش.تنمية مهارات الطلبة و 4
  .تنمية مهارات الطلبة وقدراتهم في إعداد البحوث العلمية الرصينة في مجال إدارة الموارد البشرية.7
 مات األعمال..االرتقاء بوعي الطلبة للتكيف مع التغيرات البيئية والقيم المهنية واألخالقية في منظ8
 

 التعليمية: البرنامجمخرجات 
 أ. المعارف:

المعرفة في مجال االعمال: المعارف التي يتم اكتسابها من خالل ما يدرسه الطالب من متطلبات إجبارية  .1

 واختيارية 

 .المعرفة في مجال الموارد البشرية: المعارف التي يكتسبها الطالب في مجال تخصصه والتي تمثل المجاالت .2

 الموارد البشرية.المعرفية األساسية لتخصص إدارة 

 ب. المهارات

مال، المهارات التحليلية: قدرة الخريج على تحديد المتغيرات األساسية في المواقف المختلفة في منظمات األع .1

 كيفية ترابطها وأولويات معالجتها.و 

المهارات التشخيصية مهارة تشخيص مظاهر وأسباب المشكالت في منظمات األعمال باإلضافة إلى تشخيص  .2

 الجوانب اإليجابية في األداء.
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تترابط  .المهارات اإلدراكية: القابلية الذهنية الستيعاب عالقات السبب والنتيجة وتصور الكيفية الشاملة التي .3

 يها أجزاء منظمات األعمال بشكل متكامل.ف

 المهارات التفاعلية: مهارات التفاعل واالتصال مع اآلخرين، وتحفيزهم لألداء األفضل. .4

مصادر .المهارات البحثية: المهارات التي يكتسبها الطالب عن طريق كتابة التقارير والبحث العلمي من خالل ال

لبيانات ومراجع ودوريات، والمصادر االلكترونية مثل اإلنترنت وقواعد االمختلفة: كالمصادر التقليدية مثل كتب 

 االلكترونية، ومصادر ميدانية مثل االستبانة والمقابالت.

فته لقيم . االتجاهات والقيم المهنية واألخالقية: القيم والميول واالتجاهات التي يكتسبها الطالب من خالل معر  .5
 لتي ينبغي أن يتحلى بها بعد تخرجه وذلك من خالل ممارسته للمهنةالمهنة وأخالقياتها وسلوكياتها، ا

بداع في سوق العمل مثل المهنية، والشفافية، والتنوع، والعمل بروح الفريق، والريادة وقبول المخاطرة، واال
 واالبتكار، والمرونة والتكيف.

 الجدارات:
دارة المصادر للمنظمة و جدارات متعلقة بتنمية الذات: من خالل التفكير المرن  .1 قيادة 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 واالهتمام بالعمالء والدبلوماسية والمعرفة التن جدارة تتعلق باألدوار داخل المنظمة: تتمثل بالتفاوض .3

 والتأثير على االخرين. 
 

 

 

ساعة معتمدة  (33ادارة الموارد البشرية من ) في تخصص( الشامل)مسار  الماجستيرتتكون الخطة الدراسية لدرجة 
 موزعة على النحو اآلتي:

 

%73 24 اإلجبارية المتطلبات أوالا   

%27 9 االختيارية المتطلبات ثانياا   

33 100%  
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 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم  المعرفـي المجال  ُمستوى المادة  لالتسلســــ
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 معتمدة وهي كاآلتي:( ساعة 24: المتطلبات اإلجبارية: )

 المساقاسم  المساقرقم 
 الساعات

 المعتمدة

المتطلب  الساعات االسبوعية
 عملي نظري السابق

 - - 3 3 البحث العلمي  منهجية 20172011

 - - 3 3 أساسيات إدارة الموارد البشرية 20771011

 - - 3 3 االستقطاب واالختيار والتعيين 20771022

 - - 3 3 إستراتيجية إدارة الموارد البشرية    20771023

 - - 3 3 تطوير الموارد البشريةتخطيط و 20771024
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 - - 3 3 التعويضاتاألداء و دارة إ 20771025

 - - 3 3 ملالعالصناعية وعالقات عالقات الدارة إ 20774021

 - - 3 3 الموارد البشرية إدارة نظم معلومات 20773021

 ( ساعات معتمدة وهي كاآلتي:9: )االختيارية المتطلبات: 1.2

 المساقاسم  المساقرقم 
 الساعات

 المعتمدة

المتطلب  الساعات االسبوعية
 عملي نظري السابق

 - - 3 3 أخالقيات األعمال 20171011

 - - 3 3 نظرية المنظمة المتقدمة 20271023

 - - 3 3 السلوك التنظيمي 20271024

 - - 3 3 إدارة المسار الوظيفي 20771026

الجودة الشاملة في إدارة الموارد إدارة  20774022

 البشرية
3 3 - - 

 - - 3 3 إدارة الموارد البشرية الدولية 20774023

 - - 3 3 قضايا معاصرة في إدارة الموارد البشرية 20774024

 - - 3 3 اإلحصاء في البحث العلمي 20675011

 

  إدارة الموارد البشرية للخطة الدراسية لدرجة الماجستير فيوصف المواد 

 ( ساعات معتمدة3)                                  منهجية البحث العلمي                            20172011
يتضمن المساق أهمية ودور البحث العلمي في اإلدارة واألبعاد التحليلية له والمتمثلة باألبحاث الوصفية والكمية واالستنباطية 

واالستقرائية والمعيارية والموضوعية، ومراحل البحث العلمي متمثال بالمالحظات العلمية الهادفة واختيار موضوع البحث، 

والمقترحات، وأساليب جمع المعلومات والبيانات وأساليب التحليل اإلحصائي لها واستخالص والشروط والقيود، والفرضيات 

العلمي، مشكالت البحث العلمي ، تطبيقات األساليب التحليلية على موضوعات مختارة  البحثالنتائج ووضع التوصيات، صياغة 

 في إدارة الموارد البشرية. 
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 ( ساعات معتمدة3)                                                     يةإساسيات إدارة الموارد البشر 20771011

تحليل ووصف يتناول المساق اساسيات ادارة الموارد البشرية ومفهومها من حيث كيفية االستقطاب وتخطيط الموارد البشرية و

م ومحاسبة الوظائف والتدريب وتنمية وتحليل الوظائف وانظمة الرواتب واألجور وحقوق العاملين كالتعويضات وتقويم أدائه

لقانونية لنظم تكافؤ المستقبل الوظيفي كما يستوضح المساق القضايا المتعلقة بالتركيبات ا الموارد  البشرية باالضافة الى تطوير

لعولمة وقضايا االفرص الممنوحة للعاملين واإلجراءات المعززة لها وكذلك المالمح الرئيسية إلدارة الموارد البشرية في عصر 

 تطبيقية في ادارة الموارد البشرية .

 ( ساعات معتمدة3)                                                       الختيار والتعييناالستقطاب وا 20771022

اءاته االساسية يبحث هذا المساق في مفهوم االستقطاب واألهمية والمصادر الداخلية والخارجية وكيفية اإلختيار وخطواته وإجر

يثة في عملية يار في المنظمات ،وكذلك اإلتجاهات واإلساليب الحدباإلضافة الى دراسة االختيار كنظام ومسؤولية قرار اإلخت

 االستقطاب والمعايير العالمية في التوظيف واإلختيار والتعيين.

 ( ساعات معتمدة3)                                                   إستراتيجية إدارة الموارد البشرية 20771023

لموارد البشرية اموارد البشرية من منظور استراتيجي. ويتم ذلك من خالل بيان دور واهمية ادارة يتضمن المساق مفهوم ادارة ال

اسية كالتخطيط في إطار االستراتيجية الكلية للمنظمة, وبيان مفهوم ادارة الموارد البشرية ومجاالتها وتوضيح وظائفها االس

ن, وادارة ظائف وتدريب وتنمية الموظفين وتقييم اداء العامليللموارد البشرية واستقطابها وتعيينها وتوصيف وتصنيف الو

 لبرنامج.التعويضات والسالمة العمالية. وذلك لفتح المجال لدراسة هذه الوظائف بشكل منفصل ومعمق في مساقات متقدمة ل

 ( ساعات معتمدة3)                                                     تخطيط وتطوير الموارد البشرية 20771024

بيان اهميته ، وتعريفا بماهية التغيير التنظيمي والتطوير التنظيمي  يتضمن المساق مفهوم تطوير  الموارد البشرية والمتضمن

ل عملية التغيير وطبيعته ومستوياته وكذلك التعريف بأبرز الجوانب النظرية والتطبيقية في التغيير والتطوير التنظيمي, ومراح

 ف بالتحديات التي تواجها عملية التغيير واستراتيجيات التغلب على مقاومة التغيير. والتعري

 عتمدة( ساعات م3)                                              إدارة  األداء والتعويضات 20771025

األداء ومراحله  أختيار معايير تقويميتضمن المساق مفهوم  وأهمية إدارة وتقويم األداء للعاملين في منظمات األعمال وكيفية 

ب والحوافز او وطرق التقييم، ومن ثم التعرف على إدارة التعويضات والمكافآت في المنظمة بشقيها المادية المباشرة كالروات

 آت. المادية غير المباشرة كالتقاعد والتأمين الصحي. وبيان الطرق المتبعة في عملية تحديد نوع وعدد تلك المكاف

 

 اعات معتمدة( س3)                                     إدارة العالقات الصناعية وعالقات العمل   20774021

يفية حل وعالقات العمل والمفاوضات الجماعية واضرابات العمل وكيتضمن المساق مفهوم  وأهمية إدارة عالقات العاملين 

البشرية في المنظمة.  ات المهنية واثر تلك النقابات على سياسات ووظائف المواردالنزاعات بين العاملين واالدارة  من خالل النقاب

نب التطبيقية لهذه ويتم تحقيق هذه األهداف والمضامين من خالل مناقشة العديد من الحاالت الدراسية التي تهدف الى إبراز الجوا

 المادة.   

 اعات معتمدةس( 3)                                 نظم معلومات الموارد البشرية                 20773021
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البشرية في  يتضمن المساق بيان مفهوم نظم معلومات الموارد البشرية واهميتها  وأنواعها, وأستخدام نظم معلومات الموارد

 وظائف الموارد البشرية كالتخطيط للموارد البشرية والتعويضات وتحديد االجور والرواتب. 

 عتمدةم( ساعات 3)                                                       أخالقيات األعمال  20171011

وامل المرتبطة تعريفا بمفهوم السلوك االخالقي في العمل واهميته. وتوضيح الع يتضمن المساق مفهوم  وأهمية إدارة والمتضمن

ة على خصوصية العاملين والمعاملة العادلة في المنظمة, والمحافظ باخالقيات العمل في وظائف ادارة الموارد البشرية وحقوق

براز الجوانب إالعاملين.  ويتم تحقيق هذه األهداف والمضامين من خالل مناقشة العديد من الحاالت الدراسية التي تهدف الى 

   هذا المساق.التطبيقية ل

 معتمدة ( ساعات3)                                                 إدارة  المسار الوظيفي   20771026

ومات الخاصة تتضمن مفهوم وطبيعة تحليل العمل, وطرق جمع المعليتضمن المساق مفهوم  وأهمية إدارة المسار الوظيفي والتي 

ريب دتبتحليل العمل وكتابة وصف ومواصفات الوظيفة, ومن ثم وباالعتماد على الوصف والمواصفات الوظيفية تتم عملية 

ديد وتطوير الموظفين. حيث تتمحور عملية تدريب وتطوير الموظفين حول بيان هدف التدريب وتوضيح مراحله وكيفية تح

 االحتياجات التدريبية واساليب التدريب والتطوير في المنظمة وتصميم البرامج التدريبية وقياس فعاليتها. 

 اعات معتمدة( س3)                            إدارة الجودة الشاملة في إدارة الموارد البشرية 20774022

صبح القرارات يتضمن المساق وصفا للجودة الشاملة ومفاهيمها ونظرياتها وتطبيقها على الموارد البشرية في المنظمة, بحيث ت

الت الدراسية التي ة العالمية. ويتحقق هذه الهدف من خالل مناقشة الحاالمرتبطة بإدارة الموارد البشرية موافقة لمعايير الجود

 تربط بين الجودة الشاملة والممارسات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية في المنظمة.

 عات معتمدة( سا3)                                            إدارة الموارد البشرية الدولية  20774023

االستقطاب وق القضايا المرتبطة باختالف الحضارات بين الدول واثرها على وظائف الموارد البشرية كاالختيار يتضمن المسا

توى المحلي والتدريب والتعويض وتقييم االداء. بحيث يستطيع الطالب التمييز بين وظائف ادارة الموارد البشرية على المس

 لجنسية. انفتاح االسواق وانتشار الشركات العابرة للحدود والمتعددة والمستوى العالمي في ظل التوجه نحو العاملين وا

  عات معتمدة( سا3)                                                 نظرية المنظمة المتقدمة   20271023

ة، وتحليل مكونات نظرية المنظميتضمن المساق المفاهيم األساسية لنظرية المنظمة, وأهدافها, والنماذج التقليدية والحديثة في 

انحدار المنظمة ومداخل تصميمها، والمبادئ التي تقوم عليها، وقياس األداء التنظيمي، وبيئة المنظمة ومكوناتها وأنواعها، و

ادة فعالية لتنظيمي، وزيوتطويرها وتقنيات البقاء، وثقافة الجودة، وبناء وتصميم الهياكل التنظيمية، والتحديات االساسية للتصميم ا

ي، واالبداع، والتغيير المنظمة من خالل نظم المعلومات االدارية، وعالقة المنظمة مع بيئتها، والعالقات الدولية، والصراع التنظيم

 والتطوير التنظيمي في القرن الواحد والعشرين.

 ( ساعات معتمدة3)   البشرية                                 قضايا معاصرة في ادارة الموارد  20774024

يتضمن المساق اخر المستجدات والنظريات في ادارة الموارد البشرية، بحيث يبقى الطالب على اطالع مستمر على التطورات 

المرتبطة في العالمية، والخصخصة، والريادة، وغيرها من المواضيع الجديدة. ويتم تحقيق هذه األهداف والمضامين من خالل 

 الحاالت الدراسية التي تهدف الى إبراز الجوانب التطبيقية لهذه المستجدات.   مناقشة العديد من
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 ( ساعات معتمدة3)                                                    السلوك التنظيمي                      20271024

ادارة  السلوك ووالتطبيقية في السلوك التنظيمي، وفهم يتضمن المساق مفهوم تصميم المنظمات، والتركيز على الجوانب النظرية 

القيم والتعلم داخل التنظيم من خالل التعرض للمواضيع الرئيسة في ادارة السلوك التنظيمي كالشخصية واالدراك واالتجاهات و

 والمناخ التنظيمي والقيادة واالبداع واالتصاالت وجماعات العمل غير الرسمية.

  ( ساعات معتمدة3)  البحث العلمي فياإلحصاء   20675011

رتباط واالنحراف يتضمن المساق األساليب اإلحصائية المتاحة للبحث العلمي وإجراءاتها وأدوات القياس والتحليل اإلحصائي كاال

اليب تحديد ت وأسواالنحدار إلى جانب التمكن من نظرية االحتماالت، والتوزيع التكراري والمتوسطات الحسابية. اختبار الفرضيا

 علوم اإلنسانيةحجم العينة من مجتمع الدراسة. كما يهتم المساق بإجراء غالبية عملياته عبر برنامج الرزمة اإلحصائية في ال

 


