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 إدارة موظفً الدولةتوصٌف مقرر 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 إدارة موظفً الدولة :اسم المقرر  .1

 pol3111 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 المستوى الثالث/ الفصل الثانً المستوى والفصل الدراسً:  .4

 اإلدارة العامة المتطلبات السابقة لدراسة المقرر )إن وجدت(:  .5

 ال ٌوجد  المتطلبات المصاحبة )إن وجدت(:  .6

 بكالورٌوس علوم سٌاسٌة :درس له المقررٌالبرنامج الذي   .7

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 فصلً/ انتظام نظام الدراسة:  .9

 د. ناصر محمد علً الطوٌل      معد)ي( مواصفات المقرر:  .11

 د. ٌحٌى مطهر      مراجع مواصفات المقرر:  .11

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر:  .12

 

II. :وصف المقرر 

الخاصة بماهٌة ونشأة وتطور إدارة الموارد )القوى(  ساسٌةد الطالب بالمعارف والمهارات األٌهدف هذا المقرر إلى تزوٌ

البشرٌة فً المؤسسات الحكومٌة، والتخطٌط للقوى العاملة فٌها، وكٌفٌة استقطاب الموارد البشرٌة، وطبٌعة السٌاسات 

ول قٌاس وتقٌٌم أداء العاملٌن فً وحدات الجهاز اإلداري المتبعة فً اختٌار وتعٌٌن الموظفٌن الحكومٌٌن، كما ٌتنا اإلجراءاتو

للدولة، والمعاٌٌر المتبعة فً ذلك، وٌتناول المقرر أٌضاً تدرٌب الموظفٌن وتنمٌة معارفهم وقدراتهم ومهاراتهم العملٌة، كما 

اإلداري،  اإلشرافالقٌادة و ٌتناول مواضٌع: النقل الوظٌفً، والتعوٌضات المباشرة التً ٌحصل علٌها الموظفٌن، ودور ومهام

ومفهوم الدافعٌة والتحفٌز، وٌتناول أٌضاً الصحة والسالمة المهنٌة، والنظام التأدٌبً، وتنظٌم إدارة الموارد البشرٌة، وتقٌٌم 

 أدائها.

 

III. :مخرجات التعلم 

 بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن: 

a1 لفهم لماهٌة ونشأة وتطور إدارة الموارد البشرٌة فً المؤسسات الحكومٌة، وتقٌٌم أدائها.ٌظهر المعرفة وا 

a2 .ٌذكر معاٌٌر الصحة والسالمة المهنٌة، والتعوٌضات المباشرة للموظفٌن 
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a1 المتبعة فً اختٌار وتعٌٌن الموظفٌن الحكومٌٌن. اإلجراءاتٌشرح السٌاسات و 

b2 رٌة.ٌقٌم أداء إدارة الموارد البش 

c1  .ٌحلل العمل فً مؤسسة حكومٌة، وٌجٌد مهارة التخطٌط للموارد البشرٌة 

c2  ة.ٌلتنمٌة معارف ومهارات وقدرات الموظفٌن، بناء على االحتٌاجات التدرٌب تدرٌبٌةٌصمم خرٌطة 

c3 .ٌطبق معاٌٌر قٌاس وتقٌٌم أداء العاملٌن فً وحدات الجهاز اإلداري للدولة 

c4 فٌز والدافعٌة لتحسٌن أداء الموظفٌن، وٌطبق النظام التأدٌبً على الموظفٌن العاملٌن.ٌوظف آلٌات التح 

d1 اإلداري الفعال. اإلشرافٌمارس القٌادة و 

d2 .ٌستخدم التكنولوجٌا فً تطوٌر إدارة الموارد البشرٌة 

 

I. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

جات تعلم المقررمخر مخرجات تعلم البرنامج  

 A:المعرفة والفهم : 

A1 
 زمةظهر المعرفة والفهم للمفاهٌم والنظرٌات الألٌ  

 لبناء معرفة علمٌة فً حقل العلوم السٌاسٌة.

a1  ٌظهر المعرفة والفهم لماهٌة ونشأة وتطور إدارة الموارد

 البشرٌة فً المؤسسات الحكومٌة، وتقٌٌم أدائها.

A2 
لحقل العلوم  الرئٌسةٌة للفروع ٌشرح األسس العلم

 السٌاسٌة.

a2  ٌذكر معاٌٌر الصحة والسالمة المهنٌة، والتعوٌضات

 المباشرة للموظفٌن.

 B:المهارات الذهنٌة : 

B1 
ٌوظف المناهج واألدوات العلمٌة لفهم الظواهر 

 والمؤسسات السٌاسٌة.

 b1المتبعة فً اختٌار وتعٌٌن  اإلجراءاتٌشرح السٌاسات و

 ظفٌن الحكومٌٌن.المو

B2 
 حدا ٌفسر العالقات بٌن متغٌرات الظواهر واأل

 السٌاسٌة مبٌنا العوامل التً تؤثر فٌها.

b2 .ٌقٌم أداء إدارة الموارد البشرٌة 

 C:المهارات المهنٌة والعملٌة : 

C1 
السٌاسٌة واإلدارة  للمشاكلٌقدم مقترحات حلول 

 العامة وٌقدم مقترحات للتعامل معها.

c1  ٌحلل العمل فً مؤسسة حكومٌة، وٌجٌد مهارة التخطٌط

 للموارد البشرٌة. 

C2 
ٌطبق نظرٌات ومناهج البح  على قضاٌا السٌاسٌة 

 والدولٌة. اإلقلٌمٌةالعربٌة و

c2  لتنمٌة معارف ومهارات وقدرات  تدرٌبٌةٌصمم خرٌطة

 .التدرٌبٌةالموظفٌن، بناء على االحتٌاجات 

C3 

قارٌر العلمٌة بما ٌسهم فً تطوٌر ٌ عد الدراسات والت

القانون وثقافة  العمل السٌاسً وٌعزز سٌادة

 .المواطنة

 c3 ٌطبق معاٌٌر قٌاس وتقٌٌم أداء العاملٌن فً وحدات الجهاز

 اإلداري للدولة.

  
 c4 ،ٌوظف آلٌات التحفٌز والدافعٌة لتحسٌن أداء الموظفٌن

 .وٌطبق النظام التأدٌبً على الموظفٌن العاملٌن

 D:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

D1 
ٌوظف مهارات االتصال السٌاسً فً ترشٌد أداء 

 المؤسسات العامة وتوجهات الرأي العام.

 d1اإلداري الفعال. اإلشرافٌمارس القٌادة و 

D2 
برامج العمل السٌاسً والدبلوماسً  إعدادٌشارك فً 

 وإدارة الحوار والتفاوض.

 d2ٌا فً تطوٌر إدارة الموارد البشرٌة.ٌستخدم التكنولوج 
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IV. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم 

 أوال: ربط مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقٌٌم:

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

a1 ماهٌة ٌظهر المعرفة والفهم ل

ونشأة وتطور إدارة الموارد 

البشرٌة فً المؤسسات 

 الحكومٌة، وتقٌٌم أدائها.

 المحاضرات -

 الحوار والمناقشة. -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفوٌة -

 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -

 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

a2  ٌذكر معاٌٌر الصحة والسالمة

ٌضات المهنٌة، والتعو

 المباشرة للموظفٌن.

 

 المحاضرات -

 الحوار والمناقشة. -

 التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفوٌة -

 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -

 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

 

 رٌس والتقٌٌم:ثانٌا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( باستراتٌجٌة التد

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة

b1 المتبعة  اإلجراءاتٌشرح السٌاسات و

فً اختٌار وتعٌٌن الموظفٌن 

 الحكومٌٌن.

 المحاضرات -

 الحوار والمناقشة. -

 المهام والتكالٌف العملٌة. -

 التغذٌة الراجعة. -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 بارات الشفوٌةاالخت -

 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -

 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

b2 .ٌقٌم أداء إدارة الموارد البشرٌة   

 

 ثالثا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقٌٌم:

مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة 

 والعملٌة
 استراتٌجٌة التقوٌم ٌجٌة التدرٌساسترات

c1  ٌحلل العمل فً مؤسسة حكومٌة، وٌجٌد

 مهارة التخطٌط للموارد البشرٌة. 

 الحوار والمناقشة. -

التقارٌر وأوراق ومجموعات  -

 العمل

 المهام والتكالٌف العملٌة. -

 التغذٌة الراجعة. -

 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -

 ة.تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاع -

c2  لتنمٌة معارف  تدرٌبٌةٌصمم خرٌطة

ومهارات وقدرات الموظفٌن، بناء على 

 .التدرٌبٌةاالحتٌاجات 

 الحوار والمناقشة. -

التقارٌر وأوراق ومجموعات  -

 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -

 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -
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 العمل

 المهام والتكالٌف العملٌة. -

 التغذٌة الراجعة. -

c3  ٌطبق معاٌٌر قٌاس وتقٌٌم أداء العاملٌن

 فً وحدات الجهاز اإلداري للدولة.

 الحوار والمناقشة. -

التقارٌر وأوراق ومجموعات  -

 العمل

 المهام والتكالٌف العملٌة. -

 التغذٌة الراجعة. -

 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -

 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

c4 عٌة لتحسٌن ٌوظف آلٌات التحفٌز والداف

أداء الموظفٌن، وٌطبق النظام التأدٌبً 

 على الموظفٌن العاملٌن.

 الحوار والمناقشة. -

التقارٌر وأوراق ومجموعات  -

 العمل

 المهام والتكالٌف العملٌة. -

 التغذٌة الراجعة. -

 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -

 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

 

                                                            قرر )المهارات العامة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقٌٌم:رابعا: ربط مخرجات تعلم الم

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر 

d1 اإلداري  اإلشرافٌمارس القٌادة و

 الفعال.

 الحوار والمناقشة. -

التقارٌر وأوراق ومجموعات  -

 العمل

 المهام والتكالٌف العملٌة. -

 التغذٌة الراجعة. -

 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -

 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

d2  ٌستخدم التكنولوجٌا فً تطوٌر إدارة

 الموارد البشرٌة.

 الحوار والمناقشة. -

التقارٌر وأوراق ومجموعات  -

 العمل

 المهام والتكالٌف العملٌة. -

 التغذٌة الراجعة. -

 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -

 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

 

II. مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحدٌد  كتابة

 الساعات المعتمدة لها.

 

 وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري   أوال:

 المواضٌع التفصٌلٌة / موضوعات المقرروحدات الرقم
عدد 

 األسابٌع

الساعات 

 الفعلٌة

مخرجات تعلم 

 المقرر



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

1 
ماهٌة ونشأة إدارة القوى 

 العاملة

تعرٌف إدارة الموارد البشرٌة.-  

نشأة إدارة الموارد البشرٌة.-  

تطور إدارة الموارد البشرٌة.-  

مهام ووظائف إدارة الموارد البشرٌة.-  

1 3 
a1 b1 c1 c2 c4 

d1 

 تصمٌم وتحلٌل العمل 2

ماهٌة تصمٌم العمل.-  

خطوات تصمٌم العمل-  

العوامل المؤثرة فً تصمٌم العمل.-  

 تحلٌل العمل:

ماهٌة تحلٌل العمل.-  

 أسالٌب تحلٌل العمل.

1 3 
c2 b1 c1 c3 c4 

d1 

 تخطٌط القوى العاملة 3

تعرٌف مفهوم تخطٌط االحتٌاجات من -

 القوى العاملة

خطٌط القوى العاملةمراحل ت-  

وظائف تخطٌط القوى العاملة-  

العوامل التً تؤثر فً تخطٌط القوى -

 العاملة

1 3 
c2 b1 c1 c3 c4 

d1 

4 
استقطاب القوى العاملة، 

 واالختٌار والتعٌٌن

ماهٌة االستقطاب-  

خطوات عملٌة االستقطاب-  

مصادر االستقطاب-  

تقٌٌم جهود االستقطاب-  

 االختٌار:

االختٌار عملٌة أهداف-  

خطوات عملٌة االختٌار-  

متطلبات موضوعٌة االختٌار-  

2 6 
b1 b2 a2 c1 

c2 d1 

 قٌاس وتقٌٌم أداء العاملٌن 5

مفهوم قٌاس وتقٌٌم األداء-  

معاٌٌر قٌاس وتقٌٌم األداء-  

أسالٌب قٌاس وتقٌٌم األداء-  

1 3 
c3 a1 c1 c2 c4 

d1 

 التدرٌب والتنمٌة 6

 

مفهوم وماهٌة التدرٌب-  

الٌب التدرٌب وأنواعهأس  

 مراحل عملٌة التدرٌب.

1 3 
c2 a1 b1 c1 c3 

c4 d1 

7 
النقل الوظٌفً والتعوٌضات 

 المباشرة

تعرٌف النقل الوظٌفً، وأنواعه-  

تعرٌف التعوٌضات-  

أنواع التعوٌضات-  

التعوٌضات المالٌة-        

التعوٌضات غٌر المالٌة-        

1 3 
a2 a1 b1 c1 

c3 c4 d1 
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8 
 اإلشرافو اإلدارٌةة القٌاد

 اإلداري

تعرٌف القٌادة -  

القٌادة فً إدارة الموارد البشرٌة أهمٌة-  

ٌته أهماإلداري و اإلشرافتعرٌف -

 ووظائفه

1 3 
d1 a1 a2 c1 

c2 c3 c4 

ًاإلنسانالدافعٌة والحفز  9  

تعرٌف التحفٌر والدافعٌة-  

التحفٌز أهمٌة-  

وسائل التحفٌز-  

تأثٌر التحفٌز على األداء-  

1 3 
c4 a1 c1 c2 c3 

d1 

 الصحة والسالمة المهنٌة 10

مفهوم الصحة والسالمة المهنٌة-  

مخاطر الصحة والسالمة المهنٌة-  

التشرٌعات والقواعد المنظمة للصحة -

والسالمة المهنٌة فً وحدات الجهاز 

 اإلداري الٌمنً.

1 3 a2 c1 c2 c3 d1 

 النظام التأدٌبً 11

تعرٌف النظام التأدٌبً-  

التشرٌعات والقواعد المنظمة للنظام -

 التأدٌبً فً الجمهورٌة الٌمنٌة

دور إدارة الموارد البشرٌة فً تطبٌق -

 النظام التأدٌبً

1 3 
c4 a1 c1 c2 c3 

d1 

12 
تنظٌم القوى العاملة وتقٌٌم 

 أدائها

مفهوم تنظٌم القوى البشرٌة -  

دور إدارة الموارد البشرٌة فً تنظٌم -

 القوى البشرٌة

قٌٌم أداء إدارة الموارد البشرٌة فً ت-

 تنظٌم القوى العاملة.

2 6 
a1 a2 b1 c1 

c2 c3 c4 

  42 14 اإلجمالً

 

 استراتٌجٌات التدرٌس: 

 وصف كٌفٌة استخدامها استراتٌجٌة التدرٌس

 المحاضرة

وشاارح المعااارف النظرٌااة للمقااررات لجمااع كبٌاار ماان الطااالب فااً القاعااة  إٌضاااحوفٌهااا ٌااتم 

فً الوقات الاذي ٌقاوم فاً الطالاب  أحٌاناً مع استخدام السبورة  األستاذباشرة من قبل بطرٌقة م

 باالستماع بهدوء ، وقد ٌدون بعض الطالب المالحظات البسٌطة .

 الحوار والمناقشة
أو  األساتاذوفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بٌن طرفٌن أو أكثر داخل المحاضرة سواء بٌن الطالاب و

 وتوجٌهه. األستاذ إشرافأنفسهم تحت بٌن عدد من الطالب 

 المهام والتكالٌف البحثٌة

مفااردات المقاارر وماان ثاام ٌقااوم  إحاادىكاماال فااً تكلٌااف الطالااب باابجراء بحاا  وهااً طرٌقااة 

نقاااح حااول الموضااوع فااً مجاااالت العلااوم السٌاسااٌة  إثااارةبعرضااه علااً بقٌااة الطااالب و

 المختلفة.

طاالب علاى طارح كال ماا لادٌهم مان أفكاار حاول قضاٌة ماا، أو وفٌها ٌاتم التفاعال وتشاجٌع ال العصف الذهنً



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم. أثناءمشكلة ما تطرح علٌهم جمٌعا 

 مشارٌع فردٌة 
تكلٌاف جمٌاع  ٌاتمٌطلب من كل طالب تنفٌذ دراسة موضاوع محادد سالفاً، وبشاكل منفارد وقاد 

 مختلف. الطالب بمشروع واحد، وقد ٌكون لكل طالب مشروع

 التعلم الذاتً
إلدارة عملٌاة التعلاٌم بحٌا  ٌنادمج الماتعلم بمهماات  اإلجاراءاتوفٌها ٌتم اتبااع مجموعاة مان 

 تعلٌمٌة تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.

 المحاكاة

وفٌها ٌتم افتعال واقع سٌاسً ما تتشابه معطٌاته مع الواقع ٌتم توفٌره للمتعلم من موقف شابٌه 

واقف الحٌاة السٌاسٌة الواقعٌة، حٌا  ٌاتم وضاعه فٌاه لكاً ٌاتقمو دور وقارارات وسالوك بم

 الطرف المراد تحلٌل وتوقع سلوكه.

 

III. والتكلٌفات: األنشطة 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

بح  وعرض تقوٌمً عن األدبٌات العلمٌة  إعداد 1

وارد البشرٌة، أو المتعلقة بوضع خاو ببدارة الم

 واقع تطبٌقه فً مؤسسة حكومٌة.

a1 a2 b1 c1 c2 c3 c4 d1 w 4 – 10 21 

 a1 a2 b1 c1 c2 c3 c4 d1 w 1- 12 11 حضور المحاضرات 2

 31   اإلجمالً

 

IV. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  األسبوع أنشطة التقٌٌم الرقم

نسبة الدرجة 

إلى درجة 

  التقوٌم النهائً

 حققهاالمخرجات التً ٌ

w1-12 11 11% الحضور والمشاركة 1  a1 a2 b1 c1 c2 c3 c4 d1 

w4- w12 20 21% التكالٌف البحثٌة إعداد 2  a1 a2 b1 c1 c2 c3 c4 d1 

w 7 10 11% اختبار نصفً 3  a1 a2 b1 c1 c2 c3 c4 d1 

w14 61 61% االختبار النهائً 4  a1 a2 b1 c1 c2 c3 c4  

%111 100  االجمالً  5   

 

V. تعلم:لمصادر ا 

 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : المراجع الرئٌسة

)القاهرة، المنظمة العربٌة للتنمٌة  هاإصالحا وأسالٌبها وأصوله، إدارة شئون موظفً الدولة، د. حمدي أمٌن عبدالهادي .1

 (.1998اإلدارٌة، 

 المراجع المساعدة

 

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونٌة
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 د. ٌزن تٌم، إدارة الموارد البشرٌة،

 4481.pdf-https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book 

VI. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 

1.  

 سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  

 % من المحاضرات.75تزم الطالب بحضور ٌل -

ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للقسم، وٌحرم الطالب من دخول االمتحان فً حال تجاوز  -

 % وٌتم إقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغٌاب 

2.  

  الحضور المتأخر:  

صل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر ربع ساعة لثال  مرات فً الف -

   ثال  مرات ٌحذر شفوٌاً من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة. 

3.  

 ضوابط االمتحان:

 فً حال تأخر الطالب عن االمتحان النصفً لنصف ساعة ٌحق ألستاذ المقرر السماح له بالدخول. -

 صفً ٌحق ألستاذ المقرر أن ٌتخذ ما ٌراه مناسباً لعالج الحالة.فً حال تغٌب الطالب عن حضور االمتحان الن -

 ( دقٌقة من بدء االمتحان.21ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) -

 إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة. -

4.  

 :األبحا و التكلٌفات / المهام

 ٌحدد أستاذ المقرر نوع التكالٌف واألبحا  فً بداٌة الفصل، وٌحدد مواعٌد تسلٌمها.    -

 ٌبٌن أستاذ المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحا  وتسلٌمها. -

 إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكالٌف عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه. -

5.  

 الغح: 

 ن الطالب.ئوام الطالب بالغح فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبق علٌه الئحة شفً حال ثبوت قٌ -

 فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغح أو النقل فً التكالٌف واألبحا  ٌحرم من الدرجة المخصصة لذلك. -

6.  
 االنتحال: 

 الطالب.ن ئوفً حال ثبوت وجود شخو ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق الئحة ش

7.  
 سٌاسات أخرى: 

 أي سٌاسات أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكالٌف واألبحا  ..إلخ.

 

 

  

https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-4481.pdf
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 نموذج خطة مقرر إدارة موظفً الدولة

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

مطهر محمد د. ٌحٌى / أسبوعٌا(3)  الساعات المكتبٌة  االسم 

 المكان ورقم الهاتف  السبت حداأل االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

 البرٌد اإللكترونً       

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 إدارة موظفً الدولة اسم المقرر:  .1

 pol3111 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

 الثالث/ الفصل الثانًالمستوى  المستوى والفصل الدراسً:  .4

 اإلدارة العامة المتطلبات السابقة لدراسة المقرر )إن وجدت(:  .5

6.  
المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر )إن 

 وجدت(:

 ال ٌوجد

 بكالورٌوس علوم سٌاسٌة البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس المقرر:  .7

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 الحرم الجامعً/ كلٌة التجارة واالقتصاد رر: مكان تدرٌس المق  .9

 

III. المقرر الدراسً:  وصف 

الخاصة بماهٌة ونشأة وتطور إدارة الموارد )القوى(  ساسٌةٌهدف هذا المقرر إلى تزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات األ

د البشرٌة، وطبٌعة السٌاسات البشرٌة فً المؤسسات الحكومٌة، والتخطٌط للقوى العاملة فٌها، وكٌفٌة استقطاب الموار

المتبعة فً اختٌار وتعٌٌن الموظفٌن الحكومٌٌن، كما ٌتناول قٌاس وتقٌٌم أداء العاملٌن فً وحدات الجهاز اإلداري  اإلجراءاتو

كما  للدولة، والمعاٌٌر المتبعة فً ذلك، وٌتناول المقرر أٌضاً تدرٌب الموظفٌن وتنمٌة معارفهم وقدراتهم ومهاراتهم العملٌة،

اإلداري،  اإلشرافٌتناول مواضٌع: النقل الوظٌفً، والتعوٌضات المباشرة التً ٌحصل علٌها الموظفٌن، ودور ومهام القٌادة و

ومفهوم الدافعٌة والتحفٌز، وٌتناول أٌضاً الصحة والسالمة المهنٌة، والنظام التأدٌبً، وتنظٌم إدارة الموارد البشرٌة، وتقٌٌم 

 أدائها.

 

IV. تعلم المقصودة للمقرر:مخرجات ال 

 بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن:

 a1 .ٌظهر المعرفة والفهم لماهٌة ونشأة وتطور إدارة الموارد البشرٌة فً المؤسسات الحكومٌة، وتقٌٌم أدائها 

a2 ٌن.ٌذكر معاٌٌر الصحة والسالمة المهنٌة، والتعوٌضات المباشرة للموظف 

b1 المتبعة فً اختٌار وتعٌٌن الموظفٌن الحكومٌٌن. اإلجراءاتٌشرح السٌاسات و 
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b2 .ٌقٌم أداء إدارة الموارد البشرٌة 

c1  .ٌحلل العمل فً مؤسسة حكومٌة، وٌجٌد مهارة التخطٌط للموارد البشرٌة 

c2  التدرٌبٌةاجات لتنمٌة معارف ومهارات وقدرات الموظفٌن، بناء على االحتٌ تدرٌبٌةٌصمم خرٌطة. 

c3 .ٌطبق معاٌٌر قٌاس وتقٌٌم أداء العاملٌن فً وحدات الجهاز اإلداري للدولة 

c4 .ٌوظف آلٌات التحفٌز والدافعٌة لتحسٌن أداء الموظفٌن، وٌطبق النظام التأدٌبً على الموظفٌن العاملٌن 

d1 اإلداري الفعال. اإلشرافٌمارس القٌادة و 

d2 طوٌر إدارة الموارد البشرٌة.ٌستخدم التكنولوجٌا فً ت 

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 األسبوع المواضٌع التفصٌلٌة وحدات المقرر الرقم
الساعات 

 الفعلٌة

 ماهٌة ونشأة إدارة القوى العاملة 1

 تعرٌف إدارة الموارد البشرٌة.-

 نشأة إدارة الموارد البشرٌة.-

 تطور إدارة الموارد البشرٌة.-

 ائف إدارة الموارد البشرٌة.مهام ووظ-

w1 3 

 تصمٌم وتحلٌل العمل 2

 ماهٌة تصمٌم العمل.-

 خطوات تصمٌم العمل-

 العوامل المؤثرة فً تصمٌم العمل.-

 تحلٌل العمل:

 ماهٌة تحلٌل العمل.-

 أسالٌب تحلٌل العمل.

w2-w3 6 

 تخطٌط القوى العاملة 3

تعرٌف مفهوم تخطٌط االحتٌاجات من القوى -

 العاملة

 مراحل تخطٌط القوى العاملة-

 وظائف تخطٌط القوى العاملة-

 العوامل التً تؤثر فً تخطٌط القوى العاملة-

w4 3 

4 
استقطاب القوى العاملة، 

 واالختٌار والتعٌٌن

 ماهٌة االستقطاب-

 خطوات عملٌة االستقطاب-

 مصادر االستقطاب-

 تقٌٌم جهود االستقطاب-

 االختٌار:

 رعملٌة االختٌا أهداف-

 خطوات عملٌة االختٌار-

 متطلبات موضوعٌة االختٌار-

w5-w6 6 

 قٌاس وتقٌٌم أداء العاملٌن 5
 مفهوم قٌاس وتقٌٌم األداء-

 معاٌٌر قٌاس وتقٌٌم األداء-
w7 3 
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 أسالٌب قٌاس وتقٌٌم األداء-

 w8 3  اختبار نصفً 6

 التدرٌب والتنمٌة 6

 

 مفهوم وماهٌة التدرٌب-

 عهأسالٌب التدرٌب وأنوا

 مراحل عملٌة التدرٌب.

w9 3 

7 
النقل الوظٌفً والتعوٌضات 

 المباشرة

 تعرٌف النقل الوظٌفً، وأنواعه-

 تعرٌف التعوٌضات-

 أنواع التعوٌضات-

 التعوٌضات المالٌة-      

 التعوٌضات غٌر المالٌة-      

w10 3 

8 
 اإلشرافو اإلدارٌةالقٌادة 

 اإلداري

 تعرٌف القٌادة -

 ة فً إدارة الموارد البشرٌةالقٌاد أهمٌة-

 ٌته ووظائفهأهماإلداري و اإلشرافتعرٌف -

w11 3 

 ًاإلنسانالدافعٌة والحفز  9

 تعرٌف التحفٌر والدافعٌة-

 التحفٌز أهمٌة-

 وسائل التحفٌز-

 تأثٌر التحفٌز على األداء-

w12 3 

 الصحة والسالمة المهنٌة 10

 مفهوم الصحة والسالمة المهنٌة-

 والسالمة المهنٌة مخاطر الصحة-

التشرٌعات والقواعد المنظمة للصحة والسالمة -

 المهنٌة فً وحدات الجهاز اإلداري الٌمنً.

w13 3 

 النظام التأدٌبً 11

 تعرٌف النظام التأدٌبً-

التشرٌعات والقواعد المنظمة للنظام التأدٌبً فً -

 الجمهورٌة الٌمنٌة

م دور إدارة الموارد البشرٌة فً تطبٌق النظا-

 التأدٌبً

w14 3 

12 
تنظٌم القوى العاملة وتقٌٌم 

 أدائها

 مفهوم تنظٌم القوى البشرٌة -

دور إدارة الموارد البشرٌة فً تنظٌم القوى -

 البشرٌة

تقٌٌم أداء إدارة الموارد البشرٌة فً تنظٌم القوى -

 العاملة.

w15 3 

 w16 3  اختبار نهائً 

 48 16 اإلجمالً

 
  



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

 ٌس: استراتٌجٌات التدر

 وصف كٌفٌة استخدامها استراتٌجٌة التدرٌس

 المحاضرة

وشرح المعارف النظرٌة للمقررات لجمع كبٌر من الطالب فً القاعة بطرٌقاة  إٌضاحوفٌها ٌتم 

فً الوقت الذي ٌقاوم فاً الطالاب باالساتماع  أحٌاناً مع استخدام السبورة  األستاذمباشرة من قبل 

 مالحظات البسٌطة .بهدوء ، وقد ٌدون بعض الطالب ال

 الحوار والمناقشة
أو  األساتاذوفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بٌن طارفٌن أو أكثار داخال المحاضارة ساواء باٌن الطالاب و

 وتوجٌهه. األستاذ إشرافبٌن عدد من الطالب أنفسهم تحت 

 المهام والتكالٌف البحثٌة
قرر ومن ثم ٌقاوم بعرضاه مفردات الم إحدىكامل فً تكلٌف الطالب ببجراء بح  وهً طرٌقة 

 نقاح حول الموضوع فً مجاالت العلوم السٌاسٌة المختلفة. إثارةعلً بقٌة الطالب و

 العصف الذهنً
وفٌها ٌتم التفاعل وتشجٌع الطالب على طرح كل ما لدٌهم من أفكار حول قضٌة ماا، أو مشاكلة 

 ٌم.المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌ أثناءما تطرح علٌهم جمٌعا 

 مشارٌع فردٌة 
تكلٌاف جمٌاع  ٌاتمٌطلب مان كال طالاب تنفٌاذ دراساة موضاوع محادد سالفاً، وبشاكل منفارد وقاد 

 الطالب بمشروع واحد، وقد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.

 التعلم الذاتً
إلدارة عملٌااة التعلااٌم بحٌاا  ٌناادمج المااتعلم بمهمااات  اإلجااراءاتوفٌهااا ٌااتم اتباااع مجموعااة ماان 

 اسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.تعلٌمٌة تتن

 المحاكاة

وفٌها ٌتم افتعال واقع سٌاسً ما تتشابه معطٌاته مع الواقاع ٌاتم تاوفٌره للماتعلم مان موقاف شابٌه 

بمواقااف الحٌاااة السٌاسااٌة الواقعٌااة، حٌاا  ٌااتم وضااعه فٌااه لكااً ٌااتقمو دور وقاارارات وساالوك 

 الطرف المراد تحلٌل وتوقع سلوكه.

 

VI. والتكلٌفات: األنشطة 

 الدرجة )إن وجدت( األسبوع النشاط/ التكلٌف الرقم

بح  وعرض تقوٌمً عن األدبٌات العلمٌة المتعلقة بوضع خاو ببدارة  إعداد 1

 الموارد البشرٌة، أو واقع تطبٌقه فً مؤسسة حكومٌة.

w 4-10 21 

 w1-12  11 حضور المحاضرات 2

 30 اإلجمالً

 

VII. :تقٌٌم التعلم 

 ضوعات التقوٌممو الرقم
موعد التقوٌم/ الٌوم 

 والتارٌخ
 الدرجة

 الوزن النسبً 

)نسبة الدرجة إلى درجة 

 التقوٌم النهائً(

w1-12 11 11% الحضور والمشاركة 1  

w4- w12 20 21% التكالٌف البحثٌة إعداد 2  

 w 8 10 10% اختبار نصفً 3

w16 61 61% االختبار النهائً 4  

 100  االجمالً  
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 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة
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VIII. در التعلم:مصا 

)القاهرة، المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة،  هاإصالحا وأسالٌبها وأصوله، إدارة شئون موظفً الدولة، د. حمدي أمٌن عبدالهادي
1998.) 

 المراجع المساعدة: .2

 )إن وجدت(مواد إلكترونٌة وإنترنت:     .3

 د. ٌزن تٌم، إدارة الموارد البشرٌة،

 4481.pdf-https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book 
 

IX. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

1 

 سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  

 % من المحاضرات.75ٌلتزم الطالب بحضور  -

وٌحرم الطالب من دخول االمتحان فً حال تجاوز  ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للقسم، -

 % وٌتم إقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغٌاب 

2 

  الحضور المتأخر:  

ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر ربع ساعة لثال  مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن  -

   زام ٌمنع من دخول المحاضرة. ثال  مرات ٌحذر شفوٌاً من أستاذ المقرر، وعند عدم االلت

3 

 ضوابط االمتحان:

 فً حال تأخر الطالب عن االمتحان النصفً لنصف ساعة ٌحق ألستاذ المقرر السماح له بالدخول. -

 فً حال تغٌب الطالب عن حضور االمتحان النصفً ٌحق ألستاذ المقرر أن ٌتخذ ما ٌراه مناسباً لعالج الحالة. -

 ( دقٌقة من بدء االمتحان.21متحان النهائً إذا تأخر مقدار )ال ٌسمح للطالب بدخول اال -

 إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة. -

4 

 :األبحا و التكلٌفات / المهام

 ٌحدد أستاذ المقرر نوع التكالٌف واألبحا  فً بداٌة الفصل، وٌحدد مواعٌد تسلٌمها.    -

 ن أستاذ المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحا  وتسلٌمها.ٌبٌ -

 إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكالٌف عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه. -

5 

 الغح: 

 ن الطالب.ئوفً حال ثبوت قٌام الطالب بالغح فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبق علٌه الئحة ش -

 ثبوت قٌام الطالب بالغح أو النقل فً التكالٌف واألبحا  ٌحرم من الدرجة المخصصة لذلك. فً حال -

6 
 االنتحال: 

 ن الطالب.ئوفً حال ثبوت وجود شخو ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق الئحة ش

 كالٌف واألبحا   .. إلخ.أي سٌاسات أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم الت سٌاسات أخرى:  7
 

https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-4481.pdf

