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 نمط التعلم المستخدم في تدریس المادة

 تعلم وجاھي                          تعلم الكتروني                  تعلم مدمج       
 نموذج التعلم المستخدم

 وجاھي غیر متزامن متزامن النسبة المئویة
  100% 

 

 وصف المادة

 وصف المادة 

یـــتعلم  ،نظـــر المســـاق فـــي �یفیـــة التعامـــل مـــع العنصـــر أو المـــورد البشـــري فـــي منظمـــات األعمـــالی
�اإلضـافة  ،الطلبة األسالیب واإلستراتیجیات األمثل السـتقطاب وتعیـین واختیـار المـوظفین والمـدراء

  .الحتفاظ بهم في المنظمةلتدر�بهم وتطو�رهم وتقییم أدائهم وا
طبیعــة إدارة المــوارد البشــر�ة وأهمیتهــا، �مــا و�ر�ــز علــى وأهــداف �ر�ــز هــذا المســاق علــى مفهــوم و 

والطـــرق  والمهـــام الوظـــائفتحلیـــل  وتخطـــیط المـــوارد البشـــر�ة تحـــد�اتها المعاصـــرةالمـــوارد البشـــر�ة و 
�ضـــًا االســـتقطاب واالختیـــار ، و�تنـــاول أ تصـــمیم الوظیفـــةالمســـتخدمة فـــي تحلیـــل العمـــل و�تنـــاول 

، و�شتمل على مفهـوم إدارة األداء وطـرق تقیـیم األداء وتدر�بها وتطو�رها والتوظیف للموارد البشر�ة
�مــا و�ســلط الضــوء علــى عالقــات الصــناعیة أو التنظیمیــة (الوظیفیــة) الو وطــرق التــدر�ب والتنمیــة، 

 .شر�ةمستقبل إدارة الموارد البو  البشر�ة الموارد معلومات نظم
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 مخرجات تعلم المادة

رمز مخرج تعلم  مخرجات تعلم المادة الرقم
 المرتبط للبرنامج

 المعرفة
K1  2 الموارد البشر�ة وأهمیتهاوأهداف مفهوم �كافة الجوانب المتعلقة توضیحpK 
K2 2 تحد�اتها المعاصرةطبیعة إدارة الموارد البشر�ة و  بیانpK 
K3 والطرق المستخدمة في  والمهام الوظائفتحلیل  الموارد البشر�ة بتخطیط�ل ما یتعلق  شرح

 تصمیم الوظیفةو تحلیل العمل 
2pK 

K4  عالقات الصناعیة أو الو مفهوم إدارة األداء وطرق تقییم األداء وطرق التدر�ب والتنمیة، دراسة
 التنظیمیة (الوظیفیة)

2pK 

K5  2 .تقبل إدارة الموارد البشر�ةمسو  البشر�ة الموارد معلومات نظمبتعر�ف الطلبةpK 
 المھارات

S1 العنصر أو ات التعامل مع إكساب الطالب المھارات التي تساعده على فھم واستیعاب آلی
 المورد البشري في منظمات األعمال

2pS 

S2  لفهم طبیعة إدارة إكساب الطالب مهارات التواصل المتقدمة والقدرة على التفكیر التحلیلي
 تحد�اتها المعاصرةلبشر�ة و الموارد ا

2pS 

S3  إكساب الطالب مهارات التفكیر السلیم والمنطقي وتطو�ر مهاراته في الخطا�ة و�نشاء
والطرق  والمهام الوظائفتحلیل و  الخاصة بتخطیط الموارد البشر�ة العروض التقد�میة

 تصمیم الوظیفةو المستخدمة في تحلیل العمل 
2pS 

S4 عالقات الصناعیة الو طرق تقییم األداء وطرق التدر�ب والتنمیة، حول  إكساب الطالب مهارات
 جههاالتي تو العمالیة والتعامل مع مختلف القضا�ا ، أو الوظیفیة

2pS 

 الكفایات
C1 3 إدارة الموارد البشر�ة مادةیذ مهمة ذات عالقة �أحد مواضیع قیادة فر�ق عمل لتنفpC 
C2 الجوانب المرتبطةقادرا على قراءة وفهم وتفسیر الطالب سمات وخصائص تجعله  إكساب 

والطرق المستخدمة في تحلیل العمل  والمهام الوظائفتحلیل  بتخطیط الموارد البشر�ة
 .تصمیم الوظیفةو 

3pC 

C3 مستقبل إدارة الموارد و  البشر�ة الموارد معلومات نظمفهم قدرات تساعده على الطالب  إكساب
 البشر�ة

3pC 

 

 مصادر التعلم

للنش�ر  إث�راءدار ، إدارة الموارد البشریة: مدخل استراتیجي تك�املي)، 2019(، مؤید سعید، السالم الكتاب المقرر
 عمان. ،والتوزیع

 )، إدارة الموارد البشریة، عمان: دار وائل للنشر والتوزیع.2017برنوطي، سعاد نائف، ( الكتب والمراجع الداعمة

 wwwfipp.com المواقع اإللكترونیة الداعمة
http://search.epnet.com (EBSCO through the university library 

         منصة تعلیمیة افتراضیة            أخرى                مختبر           قاعة دراسیة        البیئة المادیة للتدریس
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 الجدول الزمني للقاء الطلبة والمواضیع المقررة

 المرجع المھام أسلوب التعلم* ضوعالمو األسبوع

1 

شــــــــرح رؤ�ــــــــة ورســــــــالة الكلیــــــــة، والخطــــــــة وأهــــــــداف 
ومخرجـــــات تعلـــــم المـــــادة وتطبیـــــق معـــــاییر ضـــــمان 
الجــــودة وسیاســــات االعتمــــاد، ومشــــار�ة الكلیــــة فــــي 

 برنامج االعتماد الوطني

سیاسات االعتماد   
ذات العالقة بالطالب، 

 والخطة الدراسیة

 الفصل األول  محاضرة تحد�اتها المعاصرةالبشر�ة و طبیعة إدارة الموارد  2
 الثانيالفصل  واجب منزلي محاضرة واألهمیة واألهداف مفهومالالموارد البشر�ة  إدارة 3

4 
االطالع على  تعلم تشار�ي تخطیط الموارد البشر�ة

 فیدیو وتلخیصه

 الثالث الفصل

 صل الرا�عالف حالة دراسیة تعلم معكوس والمهام الوظائفتحلیل  5
 الفصل الخامس واجب منزلي تعلم تشار�ي تصمیم الوظیفة 6
 الفصل السادس حالة دراسیة تعلم معكوس نیوالتعی الستقطاب واالختیارعملیات ا 7

حالة تحلیل ال تعلم معكوس التدر�ب والتطو�ر الوظیفي 8
 دراسیةال

 الفصل السا�ع

 الثامن الفصل  محاضرة الحوافز والتعو�ضات واألجور  9
 التاسعالفصل  عرض تقد�مي تعلم تشار�ي تقییم األداء 10
 التاسعالفصل  مناقشة صفیة محاضرة تقییم األداء 11
  العاشر  الفصل  محاضرة عالقات الصناعیة أو التنظیمیة (الوظیفیة)ال 12

13 
فیدیو �صوت  تعلم تشار�ي البشر�ة الموارد معلومات نظم

 الطالب

 ر عش يدالحا الفصل

14 
تعلم من خالل  مستقبل إدارة الموارد البشر�ة

 حل المشكالت

 عشر الثاني الفصل عرض تقدیمي

15 
دراسة للمادة  محاضرات  مراجعة عامة

المعطاة خالل 
 الفصل

الفصول من األول 
 عشر لغا�ة الثاني

    االمتحان النهائي 16

 ل المشاریع، تعلم من خالل حل المشكالت، تعلم تشاركي... الخ.تشمل أسالیب التعلم: محاضرة، تعلم معكوس، تعلم من خال*
 مساھمة المادة في تطویر مھارات الطالب

 استخدام التكنولوجیا
ومتابعتھا على مدار الفصل الدراسي  سیتم تدریب الطلبة على كیفیة استخدام قواعد البیانات والدخول على المواقع االلكترونیة

 ةقع االلكترونیاعلى المو
 مھارات االتصال والتواصل

 یلخص ما تم دراستھ خالل الفصل الدراسيتقریر  كیفیة إعدادسیتم عمل مجموعات للمناقشة في 
 التطبیق العملي في المادة

 المشكالتتلك بیان كیفیة التعامل مع والموارد البشر�ة  التي تواجھالمشكالت للتعامل مع  حالة افتراضیة
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 وتوزیع العالمات   سالیب تقییم الطلبةأ

 توقیت التقییم  العالمة سلوب التقییمأ
 (األسبوع الدراسي)

مخرجات تعلم المادة 
 المرتبطة بالتقییم

 K1, K2, K4 الحادي عشر % 30 امتحان منتصف الفصل
 S1,C1 مستمر % 30 أعمال فصلیة*

 ,K1, K2 السادس عشر % 40 االمتحان النھائي
K3,K4,K5 

   %100 المجموع
 *تشمل: امتحانات قصیرة، أعمال صفیة ومنزلیة، عرض تقدیمي، تقاریر، فیدیو بصوت الطالب، مشروع.                       

 
 والتقییم التعلممواءمة مخرجات تعلم المادة مع أسالیب 

 

 أسلوب التقییم** أسلوب التعلم* مخرجات تعلم المادة الرقم
 المعرفة   

K1 توض��یح �جـب أن �كـون الطالـب قـادرًا علـى  بنجـاح مقـررال مـن االنتهـاء �عـد

 الموارد البشر�ة وأهمیتهاوأهداف مفهوم �كافة الجوانب المتعلقة 
 محاضرة

 امتحان موضوعي

K2 بی���ان�جـــب أن �كـــون الطالـــب قـــادرًا علـــى  بنجـــاح المقـــرر مـــن االنتهـــاء �عـــد 

 تحد�اتها المعاصرةطبیعة إدارة الموارد البشر�ة و 

 مناقشة
 ن موضوعي امتحا

K3 ـل  شـرح�جـب أن �كـون الطالـب قـادرًا علـى  بنجـاح المقرر من االنتهاء �عد�
والطـــــرق  والمهـــــام الوظـــــائفتحلیـــــل  مـــــا یتعلـــــق بتخطـــــیط المـــــوارد البشـــــر�ة

 .تصمیم الوظیفةو المستخدمة في تحلیل العمل 

 مناقشة
 امتحان مقالي

K4 دراســة درًا علــى �جــب أن �كــون الطالــب قــا بنجــاح المقــرر مــن االنتهــاء �عــد
عالقـــات الو مفهـــوم إدارة األداء وطـــرق تقیـــیم األداء وطـــرق التـــدر�ب والتنمیـــة، 

 الصناعیة أو التنظیمیة (الوظیفیة)

 تعلم معكوس
 تقر�ر علمي

K5 الكـافي �جـب أن �كـون الطالـب لد�ـه اإللمـام بنجـاح المقـرر مـن االنتهـاء �عد 
 لموارد البشر�ةمستقبل إدارة او  البشر�ة الموارد معلومات نظمب

 دراسة حالة
 مشروع فردي

 المھارات     
S1 المھارات التي عرف الطالب یجب أن ی بنجاح المقرر من االنتھاء بعد

العنصر أو المورد البشري في تساعده على فھم واستیعاب آلیات التعامل مع 
 منظمات األعمال

تعلم من خالل 
 مهمة تطبیقیة المشار�ع

S2 جب أن �كون الطالب لد�ه اإللمام  بنجاح المقرر من االنتهاء �عد�
لفهم طبیعة إدارة التواصل المتقدمة والقدرة على التفكیر التحلیلي  بمھارات

  تحد�اتها المعاصرةالموارد البشر�ة و 

 مهمة تطبیقیة دراسة حالة

S3 جب أن �كون الطالب لد�ه اإللمام  بنجاح المقرر من االنتهاء �عد�
السلیم والمنطقي وتطو�ر مهاراته في الخطا�ة و�نشاء  التفكیربمھارات 

 الوظائفتحلیل و  الخاصة بتخطیط الموارد البشر�ة العروض التقد�میة
 تصمیم الوظیفةو والطرق المستخدمة في تحلیل العمل  والمهام

 مهمة تطبیقیة دراسة حالة
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 تعلم معكوس، تعلم من خالل المشاریع، تعلم من خالل حل المشكالت، تعلم تشاركي... الخ.تشمل أسالیب التعلم: محاضرة، * 
 **تشمل أسالیب التقییم: امتحان، مشروع فردي/ جماعي، واجبات منزلیة، عرض تقدیمي، المشاركة والمناقشة، امتحان قصیر... الخ. 

 سیاسات المادة
 متطلبات السیاسة السیاسة

 %).35%) والحد األدنى للعالمة النهائیة هو (50لحد األدنى للنجاح في المادة هو (ا النجاح في المادة

 الغیاب عن االمتحانات

�ل من یتغیب عن امتحان فصلي معلن عنه بدون عذر مرضي أو عذر قهري �قبل �ه  -
عمید الكلیة التي تطرح المادة، توضع له عالمة صفر في ذلك االمتحان وتحسب في 

 .ئیةعالمته النها
�ل من یتغیب عن امتحان فصلي معلن عنه �عذر مرضي أو قهري �قبل �ه عمید الكلیة  -

التي تطرح المادة، علیه أن �قدم ما یثبت عذره خالل أسبوع من تار�خ زوال العذر، وفي هذه 
 .الحالة على مدرس المادة أن �عقد امتحانًا تعو�ضیًا للطالب

مرضي أو عذر قهري �قبل �ه عمید الكلیة التي �ل من تغیب عن امتحان نهائي �عذر  -
 .تطرح المادة علیه أن �قدم ما یثبت عذره خالل ثالثة أ�ام من تار�خ عقد ذلك االمتحان

 الدوام (المواظبة) 

%) مـــن مجمـــوع الســـاعات المقـــررة للمـــادة، أي مـــا 15ال �ســـمح للطالـــب �التغیـــب أكثـــر مـــن (
ضرات أ�ام (ح ث م). و�ذا غاب الطالب أكثـر �عادل ست محاضرات أ�ام (ن ر)، وسبع محا

%) مـــن مجمـــوع الســـاعات المقـــررة للمـــادة دون عـــذر مرضـــي أو قهـــري �قبلـــه عمیـــد 15مـــن (
الكلیة، �حرم من التقـدم لالمتحـان النهـائي وتعتبـر نتیجتـه فـي تلـك المادة(صـفرًا)، أمـا إذا �ـان 

طــرح المــادة ، �عتبــر منســحبًا الغیــاب �ســبب المــرض او لعــذر قهــري �قبلــه عمیــد الكلیــة التــي ت
 من تلك المادة وتطبق علیة أحكام االنسحاب. 

 النزاهة األكاد�میة
تولي جامعة فیالدلفیا موضوع النزاهة األكاد�میة اهتماًما خاًصا، و�تم تطبیق العقو�ات 
المنصوص علیها في تعلیمات الجامعة �من یثبت علیه القیام �عمل ینتهك النزاهة األكاد�میة 

 ثل: الغش، االنتحال (السرقة األكاد�میة)، التواطؤ، حقوق الملكیة الفكر�ة.م

 

 

S4 جـــــب أن �كـــــون الطالـــــب لد�ـــــه اإللمـــــام  بنجـــــاح المقـــــرر مـــــن االنتهـــــاء �عـــــد�
عالقــــات الو طــــرق تقیــــیم األداء وطــــرق التــــدر�ب والتنمیــــة، حــــول بمھ����ارات 

 جههاالتي تو العمالیة ، والتعامل مع مختلف القضا�ا الصناعیة أو الوظیفیة

تعلم من خالل 
 المشار�ع

 مهمة تطبیقیة

 الكفایات      
C1  قیادة فر�ق �عد االنتهاء من المقرر بنجاح �جب أن �كون الطالب قادرًا على

 إدارة الموارد البشر�ةعمل لتنفیذ مهمة ذات عالقة �أحد مواضیع مادة 
تعلم من خالل 
 حل المشكالت

 تقییم األقران

C2  ســمات وخصــائص �عـد االنتهــاء مــن المقــرر بنجــاح �جــب أن �متلــك الطالــب
الجوانـــب المرتبطـــة بتخطـــیط المـــوارد تجعلـــه قـــادرا علـــى قـــراءة وفهـــم وتفســـیر 

والطــــرق المســــتخدمة فــــي تحلیــــل العمــــل  والمهــــام الوظــــائفتحلیــــل  البشــــر�ة
 تصمیم الوظیفةو 

 

 عملي امتحان

C3  قـدرات تسـاعده �عد االنتهاء مـن المقـرر بنجـاح �جـب أن �كـون الطالـب لد�ـه
 .مستقبل إدارة الموارد البشر�ةو  البشر�ة الموارد معلومات نظمعلى فهم 

 / واجب فردي 
 جماعي



 6 من 6 الصفحة
 

 

 مخرجات تعلم البرنامج التي یتم تقییمھا في المادة

 

اسم المادة التي  مخرجات تعلم البرنامج الرقم
 مستوى األداء المستھدف أسلوب التقییم تقیم المخرج

2pK 

 األسالیب واإلستراتیجیات األمثلدراسة 
 ،الستقطاب وتعیین واختیار الموظفین والمدراء

تدر�بهم وتطو�رهم وتقییم أدائهم واالحتفاظ بهم و 
 .في المنظمة

% من الطالب یحصلون على 75 مناقشة الحالة حالة دراسیة
 أو أعلى. 6عالمة 

2pS 

تعزیز قدرات الطالب توظیف التكنولوجیا في 
ل والتعام وحل المشكالت على التفكیر التحلیلي

مستقبل و  البشر�ة الموارد معلومات نظممع 
 إدارة الموارد البشر�ة

 مناقشة الحالة حالة دراسیة
% من الطالب یحصلون 100

% أو أعلى في 68على عالمة 
 سلم تقییم األداء.

 

 وصف متطلبات تقییم مخرجات تعلم البرنامج في المادة

رقم 
 الوصف التفصیلي لمتطلب تقییم المخرج المخرج

2pK .تقییم اختیار من متعدد من عشر عالمات ضمن االمتحان النھائي 

2pS  من الفصل الدراسي. السابعفي األسبوع  حالة دراسیةمناقشة 

 

 سلم تقییم أداء متطلب تقییم مخرجات تعلم البرنامج في المادة

 قید التصمیم، سیتم تزوید الطالب بھ قبل المھمة بوقت كاف.
 


