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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات معتمدة 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى   متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

المستوى : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الرابع

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4
 

HRM 211 –  مقدمة في إدارة الموارد البشرية 

COM 112 – مبادئ الحاسب اآللي وتقنية المعلومات 
 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5
 

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 ساعة تدريسية 45 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

 15 إستوديوأو معمل  2

 - إضافية دروس  3

 - تذكر( )ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 األخرى*ساعات التعلم 

 15 ساعات االستذكار 1

 15 الواجبات 2

 - المكتبة 3

 15 المشاريع /إعداد البحوث 4

 - ( )تذكرأخرى  5

 45 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار،  للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 

( بطرح سلسلة من الموضوعات والتطبيقات المتنوعة الستخدامات تطبيقات الحاسب اآللي في ادارة الموارد البشريةيعني مقرر )

الحاسب اآللي وتقنياته في مجال إدارة الموارد البشرية والعمليات المرتبطة بها ، مع تبيان كيفية االستخدام األمرل لتطبيقات 

وربطها وتحليلها فع كفاءة المتخصص في مجال إدارة الموارد البشرية من حيث إدارة المعلومات المتاحة الحاسب اآللي في ر 

وتخزينها واسترجاعها وعرضها ... الخ من العلميات التي توفر الكرير من الوقت والجهد في حال تطبيق الطرق التقليدية إلدارة 

 المعلومات.

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2
 

أهمية  إضافة إلى إدراك    .بأهمية وأهداف تطبيقات الحاسب اآللي في إدارة الموارد البشرية  هذا المقرر إلى تعريف الطالبيهدف  

الواقع    المستقاة مناألمرلة    ، معززة بمجموعة متنوعة منالموارد البشرية    الحاسوبية في التعامل معمعلومات  النظم    دوروأهداف  

 العملي.

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

معرفة تصميم وإعداد نظم معلومات الموارد  اإللمام بطرق تطبيقات إدارة الموارد البشرية ، 1.1

  . البشرية في الحاسب أإللي

 2، ع  1ع 

توظيف( في الحاسب  –تدريب وتطوير  –تصميم نظم معلومات الموارد البشرية )وصف وظيفي  1.2

 . اآللي

 3، ع 2ع 

  المهارات 2

 3م . تصميم برامج خاصة بإدارة الموارد البشرية اإللكترونية 2.1

 2، م 1م جمع المعلومات الخاصة بإدارة الموارد البشرية اإللكترونية 2.2

 2، م 1م خاصة في مجال تطبيقات الموارد البشرية اإللكترونيةالمصطلحات استنباط وتمريل ال 2.3

 4، م 3م إلدارة الموارد البشرية االلكترونية الجاهزة والعمل على تطويرها البرمجياتاالستفادة من  2.4

 2م .تحليل المعلومات الخاصة بإدارة الموارد البشرية اإللكترونية 2.5

  الكفاءات 3

3.1 

 ق ـال ينطب
3.2 

3.3 

3... 
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 أهمية حوسبة نظم الموارد البشرية 1

 1 تصميم نظام حوسبة الموارد البشرية 2

 2 العوامل المؤثرة في نظم تطبيقات الحاسب اآللي في إدارة الموارد البشرية 3

 1 العولمة وأثرها في الموارد البشرية 4

 2 التغيرات التكنولوجية المؤثرة في عمل الموارد البشرية اإللكترونية 5

 1 في المفاهيم اإلدارية الحديرة اآلليأثر تطبيقات الحاسب  6

 2 رؤية جديدة للمورد البشري 7

 1 إدارة الموارد البشرية في عالم جديد ومتغير 8

 2 اآلليمقارنة بين إدارة الموارد البشرية التقليدية وإدارة الموارد البشرية بتطبيق الحاسب  9

 2 تشخيص المشكالت التي تواجهه المنظمات المعاصرة 10

 1 اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الموارد البشرية 11
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 1 مميزات إدارة الموارد البشرية اإللكترونية 12

 2 واليات إدارة الموارد البشرية اإللكترونيةمفاهيم  13

14 
باستتتتتخدام برمجيات )مايكروستتتتوفت    تخطيط الموارد ( تطبيقات عملية–التعيين  –ج ) التدريب كنما

 أكسل ، مايكروسوفت أكسس(
25 

 45 المجموع

 

 والتقييم: التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

 اإللمتام بطرق تطبيقتات إدارة الموارد البشتتتتريتة ،

معرفتتة تصتتتتميم وإعتتداد نظم معلومتتات الموارد 

  . البشرية في الحاسب أإللي

 المحاضرة الدراسية -

 الحوار والنقاش العلمي. -

عرض التطبيقات العملية في  -

 إدارة الموارد البشرية.

عرض تطبيقات على تصميم   -

نظم معلومتتات إلدارة الموارد 

 البشرية الكترونيا.

 التعلم الذاتي. -

 البحث العلمي.  -

االختتتتتبتتارات التتعتتمتتلتتيتتة  -

 والتحريرية.

التتمتتنتتاقشتتتتتتات أثتتنتتاء  -

 المحاضرات.

 التطبيق العملي -

 الواجبات المنزلية -
1.2 

تصتتتميم نظم معلومات الموارد البشتتترية )وصتتتف 

توظيف( في الحاستتتب  –تدريب وتطوير  –وظيفي 

 . اآللي

 المهارات 2.0

2.1 
تصتتتتميم برامج خاصتتتتة بإدارة الموارد البشتتتترية 

 . اإللكترونية

 اإللقاء )المحاضرة التقليدية( -

الوسائط اإللكترونية ، في  -

 .والسماعالعرض 

الحوار المتبادل ، وإشراك   -

الطالب في صناعة المهارات 

 .اإلدراكية

 .الحالةسلوب دراسة أ -

طالع الطالب على نماكج ا -

مختارة في مجال إدارة 

 .البشريةالموارد 

 

 االختبارات القصيرة. -

المهام العملية أثناء  -

 التطبيق العملي.

العملية االختبارات  -

 والتحريرية.

 البحوث التطبيقية -

 . والجماعية

 الواجبات المنزلية. -

2.2 
جمع المعلومات الخاصتتتة بإدارة الموارد البشتتترية 

 اإللكترونية

2.3 
خاصتتتة في مجال المصتتتطلحات استتتتنباط وتمريل ال

 تطبيقات الموارد البشرية اإللكترونية

2.4 
الجتاهزة والعمتل على  البرمجيتاتاالستتتتتفتادة من 

 إلدارة الموارد البشرية االلكترونية تطويرها

2.5 
تحليل المعلومات الخاصتتتة بإدارة الموارد البشتتترية 

 .اإللكترونية

 الكفاءات 3.0

3.1 

 3.2 ق ـال ينطب

… 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 8 االختبار الشهري األول 1

 %20 12 االختبار الشهري الراني 2

 %10 كافة األسابيع تطبيقات عملية )تمارين( 3

 %10 15 عمل بحري  4

 %40 16 االختبار النهائي 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض  شفهي،  ، تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

ي الكلية.  -كل اسبوع من   لطلبة المقرر ساعا ت مكتبية  3تخصيص 
ي جميع أيام األسبوع ف 

 مع التواجد الدائم ف 



 

 
6 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 م 2010الموارد البشرية االلكترونية / د. علي السلمي / كتاب:  للمقرر المرجع الرئيس

 مجلة الموارد البشرية االلكترونية المساندةالمراجع 

 مواقع الشركات الخاصة )مرل: موقع شركة أرامكو( اإللكترونيةالمصادر 

  ىأخر

مجيات الحاسوبية اآلتية:   توفير الير
 

ي المقرر  يدرس حسب ما  –أو أحدث (  7نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز ) -
 . ف 

ي المقرر يدرسحسب ما  –أو أحدث(  2010حزمة تطبيقات مايكروسوفت أوفيس ) -
 ف 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 طالب 30سعة  –التطبيق العملي  –معمل حاسب آلي  ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

مجيات اآلتية:  ي المعامل بالير
ز
ز أجهزة الحاسب اآللي ف  تجهي 

أحا (  باالةاة أ   7نظاا  شغااااااااااااااايال    ا       اااااااااااااا ا    •
 نسخة 30ع د  –العربية 

أ    2010حزمة برامج مايكر سااا أو أ أ)إ    ااا ا    •
 نسخة 30ع د  –أح (  بالةاة العربية 

نو  ز االتصال بغبكة االنير  الحاسب ألجهزة معملتأمي 

 ال ي ج  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

نامج ، أعضاء هيئة التدريسقيادات  فاعلية التدريس ، الطلبةالير  مباش   ، المراجع النظير

 فاعلية طرق تقييم الطالب
 التدريس، المراجع النظير أعضاء هيئة 

 الطلبة

 مباش  
 غير مباش  

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
نامج ،قيادات   التدريسأعضاء هيئة  الير

 المراجع النظير 

 مباش  
 غير مباش  

 مباش   التدريس، المراجع النظير أعضاء هيئة الطلبة،  مصادر التعلمفاعلية 

 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ، يرظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 . اعتماد التوصيف  ح
 قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


