
 
                                                                                       

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال

 برنامج التسويق

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة  مركز التطوير األكاديمي  عميد الكليةة       الجود نائب العميد لشئون        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

 الموارد البشرية  إدارةمواصفات مقرر: 
 

I. :المعلومات العامة عن المقرر:مواصفات المقرر الدراسي 

  الموارد البشرية  إدارة: اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:   .3
 يجمالاإل تدريب عملي سمنار محاضرة

3    3 

 الفصل االول –المستوى الثاني  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 عمالاأل إدارةمبادئ  : (المتطلبات السابقة لدراسة المقرر )إن وجدت  .5

 ال توجد (: المقرر )إن وجدتالمتطلبات المصاحبة لدراسة   .6

 دولية( إدارةتسويق،  إدارة، أعمال إدارة) البرنامج/التي يتم فيها تدريس المقرر:  .7

 العربية لغة تدريس المقرر:   .8

 انتظام  نظام الدراسة:   .9

 المحاضرات  أسلوب الدراسة في البرنامج:   .10

 عمالاأل إدارةقسم  مكان تدريس المقرر:  .11

 د. حمود عقالن  مواصفات المقرر:اسم معد    .12

  تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13

 

II.  :وصف المقرر 

 سبلي الموارد البشارية م  الال  توويده  ببلمابهي  واأ إدارةالمعبرف والمهبرات المتعلقة ب  طال ال  إكساب  إلى  دف هذا المقرر يه
والنظريابت العلمياة والمهابرات العملياة المتعلقاة بكياياة تلليا  العما  ووماااااف وتقيي  الوظيااة  وكياياة تالطيط الموارد البشااااارياة 

  إجراء نظب  لألجور واللوا و  وتقيي  اأداء و إعداد  وكياية  أدائهب   مسااااتو واسااااتقطببهب وتوظياهب وتدريبهب وتنمية تدراتهب ور   
للجدا اأساابسااية ية العنماار البشااري وتيبسااهبي بمب يمك  الدارسااي  م  تكوي  القدرات والساامبت  إنتبجوتلديد  عملية الترتية والنق  
 الاكرية بكابءة و بعلية عبليةي اأمو  إدارةالتي تميوه  ع  غيره  وتجعله  تبدري  على  داريةرات الوظياية واإل

 

III. :مخرجات التعلم 

 الطبل  أ  يكو  تبدرا على ا :بعد إكمب  المقرر يتوت  م  
  a1  تنظيمهب أسسابهي  المتعلقة بهب ولتطور التبريالي للموارد البشرية والمببيظهر المعر ة والاه 

 a2ومببدئ والطوات توميف الوظبئف وتقييمهب أسس يذكر 
 a3ات توظياهبإجراءو أسستواعد والطوات تالطيط الموارد البشرية و يعرف 
 a4 يته إنتبجتقيي  أداء العبملي  وتيبس  أسستالطيط التدري  وتقييمه و أسسيشرح 
b1 يميو بي  الهيبك  التنظيمية الهرمية والمالطلة ويارق بي  تقيي  الوظبئف ووماهب وومف شبغريهب 
b2يلل  البيئة الدااللية والالبرجية ببلمنظمة عند وض  الطط وأنظمة الموارد البشرية 
b3  إلى  ويلل  موات  العم  عند تلديد االلتيبجبت التدريبية لأل راد وعند تلديد الموات  التي يلتبج شاااابغليهب    اأ راد  مسااااتو يقي 

 التدري  والتنمية وعند تقيي  البرامج التدريبية وتلديد أثرهبي
b4  ياة الارد  ويللا  البيابنابت المتعلقاة إنتابجيادرس العالتاة بي  العواما  المكوناة للرغباة والعواما  المكوناة للقادرة ويلادد أثرهاب على

 الموارد البشرية إدارةتنايذ وظبئف  أثنبءببلموارد البشرية تب  استالدامهب 
c1  ونظب  اللوا وي اأجوريعد الهيك  التنظيمي والتوميف الوظياي والهيك  الوظياي وهيك 
c2 الوظياي يض  الطط الموارد البشرية والطط التدري  والتنمية والطط المسبر والتعبت 
c3التي على أسبسهب تت  عملية االالتيبر والتعيي  والترتية والنق  ومنح اللوا و اأنظمةيعد المعبيير و 
c4يقي  اأداء ويلدد الجديري  وغير الجديري  ببلعم  معتمداً  ي ذلك على معبيير علمية والطوات ملددةي 



 
                                                                                       

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال

 برنامج التسويق

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة  مركز التطوير األكاديمي  عميد الكليةة       الجود نائب العميد لشئون        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

d1 بشك   عب  يعم  ضم   ريق عم  ويشبرك  ي معبلجة القضبيب المالتلاة 
d2 بشك  مستمر الرو تنمية تدرات اآل ي عل  ذاتيبً وينمي تدراته ويسبه  يت 
d3 يدير الوتت والذات بشك   بع ي 
d4 ويتالذ القرارات المتعلقة ببلعم  بنجبح الرو يلس  التوام  م  اآل 

 

I.  :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مالرجبت تعل  المقرر البرنبمج مالرجبت تعل  

  

 A:المعرفة والفهم : 

A1 
العلمية   والنظريبت  والمابهي   ببلمببدئ  المعر ة  يظهر 

اإل م     دارةالمستالدمة  ي  بهب  يتم     أسبلي ومب 
  وأدواتي

  a1  لتطور التبريالي للموارد البشااارية ببيظهر المعر ة والاه
 تنظيمهب أسسوالمابهي  المتعلقة بهب و

A2 
المبئص المنظمبت وبيئتهب الدااللية والالبرجية    يوضح

و ببلمنظمبت    أسبلي  وسيبسبت  المنظمة  وعالتة  إدارتهب 
  اأالر ي

 a2ومببدئ والطوات توميف الوظبئف وتقييمهب أسس يذكر 

A3 
التنبؤ والتللي  الريبضي   أسبلي الكمية و  سبلي يشرح اأ

وتطبيقبتهب المالتلاة واستالدامهب  ي التالطيط االستراتيجي 
  المالتلاةي دارةللمنظمة و ي وظبئف اإل

 a3أساااستواعد والطوات تالطيط الموارد البشااارية و يعرف 
 ات توظياهبإجراءو

A4 
التقنيبت اللديثة وأنظمة المعلومبت   يبي  طرق استالدا  

  والتسويقيةي داريةالعلو  اإل ي مجبالت 
 a4 تقيي  أداء    أساااستالطيط التدري  وتقييمه و  أساااسيشااارح

 يته إنتبجالعبملي  وتيبس 

 B:المهارات الذهنية : 

B1 
ويدرك  داريةواأدوات اإل سبلي يقي  مالتلف اأ
  ة التي يقو  بإنجبوهبينشط اأ إطبراستالدامهب  ي 

b1     التنظيمياة الهرمياة والمالطلاة ويارق بي   يميو بي  الهيابكا
 تقيي  الوظبئف ووماهب وومف شبغريهب

B2 

واإل المللية  والمتغيرات  البيئية  العوام   ية  تليميلل  
اأ منظمبت  أداء  على  المؤثرة  مستالدمب    عمب والعبلمية 

اإل والمابهي   واالتتمبدية    داريةالمعبرف  والملبسبية 
  ئية المالتلاةيلمبواإل

b2 يلل  البيئة الدااللية والالبرجية ببلمنظمة عند وضاااا  الطط
 وأنظمة الموارد البشرية

B3 

اأ  منظمبت  مشكالت    إلى  والومو     عمب يشالص 
اأ  نظريبت  بي   والمواءمة  لهب  منبسبة   عمب للو  

  والمجبالت التطبيقية لهبي

b3   العماا  عنااد تلااديااد    اأ راد  مساااااتو يقي ويللاا  موات  
االلتيابجابت التادريبياة لأل راد وعناد تلادياد الموات  التي يلتابج  

التادريا  والتنمياة وعناد تقيي  البرامج التادريبياة   إلى  شااااابغليهاب  
 وتلديد أثرهبي

B4 

المالتلاة يمب يلقق   داريةاإل  عمب لأل  إداريةيبتكر الططبً  
  المنظمةي  أهداف

b4   المكونااة للرغبااة والعواماا بي  العواماا   العالتااة  ياادرس 
ياة الارد  ويللا  البيابنابت  إنتابجالمكوناة للقادرة ويلادد أثرهاب على 

تنايذ وظبئف   أثنبءالمتعلقة ببلموارد البشاااارية تب  اسااااتالدامهب  
 الموارد البشرية  إدارة

  b5  السلع والخدمات.يتنبأ بالطلب على 
 C:المهارات المهنية والعملية : 

C1 
ويستالدمهب  ي تممي    ةيوظف المهبرات المهنية اأسبسي

وأدوات   ميوة   إداريةنظ   تلقيق  على  المؤسسة  تسبعد 
 هبيأعمبل ي مجب  استراتيجية 

c1 يعد الهيك  التنظيمي والتوماايف الوظياي والهيك  الوظياي
 ونظب  اللوا وي اأجوروهيك  
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C2 
 عمب ية ويدير اأتليمالمللية واإل  عمب يعم   ي بيئة اأ

تقنيبت   ببستالدا   و بعلية  بكابءة  له  تسند   إدارةالتي 
 يالمالئمة عمب اأ

c2   والتنمياة  يضااااا  الطط الموارد البشااااارياة والطط التادريا
 والطط المسبر والتعبت  الوظياي

C3 
ئية وتقنيبت المعلومبت  لمب الكمية واإل  سبلي يستالد  اأ

 يإداريةويوظاهب  ي مجبالت عملة التالبذ ترارات 
c3التي على أسابساهب تت  عملية االالتيبر    اأنظمةيعد المعبيير و

 والتعيي  والترتية والنق  ومنح اللوا و

 D : :المهارات العامة واالنتقالية 

D1 
يتالذ القرارات لمواجهة اللبالت المالتلاة التي تواجههب 

 المنظمبتي إدارة
d1  يعم  ضاااام   ريق عم  ويشاااابرك  ي معبلجة القضاااابيب

 المالتلاة بشك   عب 

D2 
بطريقة   المتعلقة    بنبءةيشبرك  الجمبعية  المنبتشبت   ي 

 ة المنظمةيأنشط ب
d2     الرو ذاتيابً وينمي تادراتاه ويسااااابه  بتنمياة تادرات اآليتعل 

 بشك  مستمر

D3 الوتت بابعلية ي إدارةيمتلك مهبرات االتمب  الاعب  ,و d3 يدير الوتت والذات بشك   بع ي 

D4 
يستالد  التقنية اللديثة وأنظمة المعلومبت وشبكة  

واللبس  اآللي للتنقي  ع  البيبنبت وتوظياهب   اإلنترنت
  ي مجب  عملة ي

d4 ويتالذ القرارات المتعلقة   الرو  يلس  التوام  م  اآل
 ببلعم  بنجبح 

 

IV. مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقويم 

 والتقويم:التدريس استراتيجية أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( ب

 مخرجات البرنامج  التقويماستراتيجية  التدريس استراتيجية  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم 

a1  لتطور التبريالي ببيظهر المعر ة والاه
للموارد البشااااارياة والماابهي  المتعلقاة بهاب  

 تنظيمهب أسسو

 
 
 الملبضرات -
      pptالعروض اإليضبلية  -
 والجمبعية المشبري  الاردية  -
 اللوار والمنبتشة -
 الواجببت المنولية -
تللي  ومنبتشة اللبالت   -

 العملية
 

 
 
 تقيي  البلوث  -
 الماللظة  -
تقيي  القدرة على       -

 التوام  
 النقبش -
 االمتلبنبت النهبئية -
 

A1 

 a2ومببدئ والطوات توميف   أسس يذكر
 الوظبئف وتقييمهب

A2 

 a3تاالاطاياط    ياعارف والاطاوات  تاواعاااد 
 ات توظياهب إجراءو أسسالموارد البشرية و

A3 

 a4 تالطيط التدري  وتقييمه    أسااسيشاارح
 يته إنتبجتقيي  أداء العبملي  وتيبس  أسسو

A4 

 

 التدريس والتقويم: استراتيجية ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( ب

 مخرجات البرنامج  التقويماستراتيجية  التدريس استراتيجية  مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية

b1   يميو بي  الهيبك  التنظيمية الهرمية
والمالطلة ويارق بي  تقيي  الوظبئف  

 ووماهب وومف شبغريهب 

 
 
 
 الملبضرات -
      pptالعروض اإليضبلية  -
 المشبري  الاردية والجمبعية  -
 اللوار والمنبتشة -
 الواجببت المنولية -
 تللي  ومنبتشة اللبالت العملية  -
 

 
 
 تقيي  البلوث  -
 الماللظة  -
تقيي  القدرة على       -

 التوام  
 االمتلبنبت النهبئية -
 النقبش -
 

 
B1 

 b2 والالبرجية  يلل  البيئة الدااللية
ببلمنظمة عند وض  الطط وأنظمة الموارد 

 البشرية

 
          B2 

 b3  ويلل  موات   اأ راد مستو يقي
العم  عند تلديد االلتيبجبت التدريبية  
لأل راد وعند تلديد الموات  التي يلتبج  

التدري  والتنمية وعند تقيي    إلى  شبغليهب 
 البرامج التدريبية وتلديد أثرهبي

 
 
B3 
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 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

 b4  يدرس العالتة بي  العوام  المكونة
للرغبة والعوام  المكونة للقدرة ويلدد  

ية الارد  ويلل  البيبنبت  إنتبجأثرهب على 
المتعلقة ببلموارد البشرية تب  استالدامهب  

 الموارد البشرية إدارةتنايذ وظبئف  أثنبء

 
 
B4 
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 التدريس والتقويم: استراتيجية المهنية والعملية( بثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات 

مخرجات المقرر/ المهارات المهنية 
 والعملية

 مخرجات البرنامج  التقويماستراتيجية  التدريس استراتيجية 

 c1  يعد الهيك  التنظيمي والتوميف
  اأجورالوظياي والهيك  الوظياي وهيك  

 ونظب  اللوا وي

 
 
 
 الملبضرات -
      pptالعروض اإليضبلية  -
 المشبري  الاردية والجمبعية  -
 اللوار والمنبتشة -
 الواجببت المنولية -
 تللي  ومنبتشة اللبالت العملية  -
 

 
 
 
 الماللظة  -
القدرة على      تقيي   -

 التوام  
 النقبش -
 االمتلبنبت النهبئية -
 
 
 

 
C1 

 c2  يض  الطط الموارد البشرية والطط
التدري  والتنمية والطط المسبر والتعبت   

 الوظياي

 
C2 
 

 c3التي على   اأنظمةيعد المعبيير و
أسبسهب تت  عملية االالتيبر والتعيي  والترتية  

 والنق  ومنح اللوا وي

 
C3 

 c4  يقي  اأداء ويلدد الجديري  وغير
الجديري  ببلعم  معتمداً  ي ذلك على 

 معبيير علمية والطوات ملددةي

 
C4 

 

 التدريس والتقويم:استراتيجية رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( ب

 مخرجات البرنامج  التقويماستراتيجية  التدريس استراتيجية  مخرجات المقرر 

d1    عماا يعماا  ضااااام   ريق 
ويشااااابرك  ي معابلجاة القضااااابياب  

  المالتلاة بشك   عب 

 الملبضرات -
      pptالعروض اإليضبلية  -
 المشبري  الاردية والجبمعية  -
 والمنبتشةاللوار  -
 الواجببت المنولية -
تللي  ومنبتشة اللبالت   -

 العملية
 

 
 
 الماللظة -
 تقيي  القدرة على التوام  -
 النقبش -
 االمتلبنبت النهبئية-
 

D1 

d2   يتعل  ذاتيبً وينمي تدراته
  الرو  ويسبه  بتنمية تدرات اآل

 بشك  مستمر 

D2 
 

d3    يادير الوتات والاذات بشاااااكا
  بع ي

D3 

d4 الرو يلسا  التواما  م  اآل 
ويتالاذ القرارات المتعلقاة بابلعما  

 بنجبح

 
D4 

 

i. المقرر  محتوىCourse Content: 

 أوال: الجانب النظري                                                         

 المواضيع التفصيلية  وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد  

 األسابيع
الساعات 

 الفعلية
مخرجات تعلم 

 المقرر

1 

 
 

  إدارةمدخل عام لدراسة 
 الموارد البشرية 

 الموارد البشرية دارةالتطور التبريالي إل -
 الموارد البشرية  إدارةماهو   -
 الموارد البشرية إدارةة أهمي -

الموارد البشرية أنواع  -     

1 3 
a1 ,a 2 , 

b1 

2 

 
 

 الموارد البشرية إدارةتنظيم 

 الموارد البشرية إدارةتنظي   أهدافماهو  و -
 الموارد البشرية إدارةوظبئف  -
 الموارد البشرية إدارةليبت ئوسلطبت ومس -
الهيك  التنظيمي ولوائح وأنظمة الموارد  -

 البشرية

1 3 

 
 

a3,b2, c2 , 
d1 



 
                                                                                       

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال

 برنامج التسويق

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة  مركز التطوير األكاديمي  عميد الكليةة       الجود نائب العميد لشئون        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

بقبنو    داريةاإل اأنظمة و عالتة اللوائح -
 العم  

3 
 

دراسة وتحليل الوظيفة 
 ووصفها 

 تممي  الوظبئف  -
 تللي  الوظبئف -
 توميف )الوظياة والموظف( -

1 3 
 
a4, b3, c2, 

d3 

 
 

 تقييم الوظائف وترتيبها 
 ة تقيي  الوظبئف أهميماهو  و -
 طرق تقيي  وترتي  الوظبئف  -
 تقيي  الوظبئف وترتيبهب  ي اليم   -

1 3 
a4, b3, c2, 

d3 

5 
 
 
 األجور  

 ته أهميو اأجرماهو   -
 اأجور أنواع-
  نظب  لألجور إعدادمرال   -

2 6 
 

a2, c1, d3 

6 

 
 
 الحوافز 

تهب أهميماهو  اللوا و و -   
اأجورالارق بي  اللوا و و -  
اللوا و  أنواع -  
أنظمة التلايو  -  
طرق التلايو  - 

1 3 

 
a3, c2, b4 

7 

 
 

 تخطيط الموارد البشرية

 تهب أهميالموارد البشرية وماهو  تالطيط  -
 تالطيط الموارد البشرية أهداف -
 التنبؤ ا بباللتيبجبت م  الموارد البشرية -
 تلديد المتبح م  الموارد البشرية -
 ونة بي  مب هو مطلو  ومب هو متبح الموا -

2 6 

 
a4, b3, c3, 

c4, d2 

8 
 
 
 التوظيف  

 االستقطب    -
 االالتيبر  -
 التعيي   -

2 6 
 

a4, b3, c3, 
c4, 

9 

 
 

تدريب وتنمية الموارد  
 البشرية

 التدري أسبسيبت  -
 التدري  أنواع -
 التدري  أسبلي  -
 الطة التدري  إعداد -
 عة التقيي  والتدري  وتلديد أثره متبب -

1 3 

a4, 
b3, 
c3 
 

10 
 تقيي  أداء العبملي   - تقييم أداء العاملين وترقيتهم 

 الترتية والتر ي  -
1 3 

a4, b3, 
c3, c4  

11 
 
 يةنتاج اإل

 تهب أهميية ونتبجماهو  اإل  -
 ية نتبجملددات اإل -
 ية نتبجتيبس اإل -

1 3 
a4, 
b3, 
c3 

  ي األسابيع والساعاتإجمال
 

14 
42 

 

 

V.  التدريس: استراتيجية 

      pptاإليضاحية  المحضرات والعروض

 دراسة الحاالت 

 التكاليف الفردية والجماعية 

 



 
                                                                                       

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال

 برنامج التسويق

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة  مركز التطوير األكاديمي  عميد الكليةة       الجود نائب العميد لشئون        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

VI.  :التعيينات والتكليفات 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط  الرقم

 10 في األسبوع الخامس  وضع خطة للشراء 2

 10         خالل الفصل الدراسي  رىخالتكاليف اال 3

 

VII. :تقويم التعلم 

 الدرجة  األسبوع ة التقويم أنشط الرقم

نسبة الدرجة  
درجة   إلى 

التقويم 
 النهائي

 المخرجات التي يحققها 

1 
  التكاليف  

20 20 %  
a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 
c3 c4 d1 d2 d3 d4 

2 
  حضور ومشاركة 

10 10 %  
a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 

d1 d2  

 االمتحان النهائي 3
 

70 70 %  
a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 
d1 d2  

يجمالاإل       100 100 %   

 

VIII. تعلم: لمصادر ا 

 

 : )ال تزيد عن مرجعين( المراجع الرئيسة

 2019للنشر والتوزيع، صنعاء:  األمين الموارد البشرية،  إدارةد/ حمود عبد هللا صالح عقالن، 

 المراجع المساعدة 

 المراج  الثبنوية:  •
 2007  الريبض: دار المريخ  ةالموارد البشري إدارة(جبري ديسلر  ترجمة دي ملمد سيد وعبد الملس   1
 آالر طبعة الموارد البشرية   جده   مكتبة دار وهراء    إدارة( دي مدني عبدالقبدر عالق 1
 الموارد البشرية  القبهرة : دار غري  للطببعة والنشر إدارة( ديعلي السلمي   2
   2002الموارد البشرية)أمو  ومهبرات(  القبهرة: بدو  دار النشر   إدارةسيد ممطاي    ألمد( دي3
   2009الموارد البشرية   لل : شعبع للنشر  إدارة( روبرت مبثيو   جو  جبكسو    ترجمة ملمود أبو الاتوح   4

 ية وإنترنت: )إن وجدت(إلكترونمواد 

 

IX. .الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

 

1. 

 سيبسة لضور الاعبليبت التعليمية: 
(  %75واالنتظب   ي اللضور  وضرورة لضور ) انتهبئهبااللتوا  ببلمواعيد الملددة للملبضرات  ي بدئهب و ▪

 م  سبعبت المقرر لس  الئلة التعلي  العبليي
( م  سبعبت المقرر يعتبر ملرومبً  ي المقرري إالّ إذا كب  غيببه بسب   %25إذا تجبوو نسبة غيب  الطبل  ع  )  ▪

 مرض أو بعذر تبهر تقبله عمبدة الكلية  وبموج  وثبئق رسمية ومعمدةي

2. 
 المتأالر:اللضور 

  ي منبتشة موضوعبت المقرر  ي الوتت المنبس ي  وأ  يشبركالملبضرات   إلى ينبغي على الطبل  أ  يأتي  ▪



 
                                                                                       

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال

 برنامج التسويق

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة  مركز التطوير األكاديمي  عميد الكليةة       الجود نائب العميد لشئون        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

 يسمح للطبل  المتأالر بدالو  الملبضرة إذا تأالر  ي لدود رب  سبعة  قط وبعذري ▪
 

3. 

 ضوابط االمتلب : 
 تبعة االمتلب   ي الوتت الملددي إلى يج  على الطبل  الومو   ▪
 عد  السمبح بدالو  االمتلب  بعد مرور أكثر م  رب  سبعة م  بدء االمتلب ي ▪
 ال يسمح للطبل  الالروج م  القبعة االمتلبنية بعد تووي  اأسئلة إالّ بعد مرور نمف وتت االالتببري ▪
 .ي تغي   يهيعتبر الطبل  الغبئ   ي االتببر نهبية الام  راسببً  ي المقرر الذ  ▪

4. 

 التعيينبت والمشبري : 
 التعيينبت: يتعي  على الطبل  االلتوا  ببآلتي:

تقدي  الواجببت  ي الوتت الملدد تمبمبً  وإذا مب واجهته مشكلة  ي تقدي  الواجببت المطلوبة منه عليه االتمب    ▪
يمك  أ  يعد  ويقرر الموعد اآلالر بأستبذ المقرر لكي يتاق معه على موعد آالر  وبنبًء على تعليمبت أستبذه  

 للتسلي ي
 أ  يقد  عرضبً تاميليبً لمب يتضمنه الواج  م  الطوات وأ كبر أسبسيةي ▪
اأستبذ   إذا وا قأذا تأالر الطبل  ع  تقدي  واجببته  ي الموعد الذي لدد له بعد أسبوعي  م  التأالير ل  يقب  إالّ  ▪

 على تبو  التأالير  بنبًء على ظروف تبهرة يت  شرلهب واإلعال  عنهب الطيبًي
 المشبري :

سيت  تنظي  الطلبة  ي  رق وك   ريق يالتبر والداً م  الموضوعبت المقدمة له   ي بداية الام  الدراسيي   ▪
أعضبء الاريق وعلى ك   ريق أ  يقد  لية  يمب بينه   والمشبركة الابعلة م  جمي  ئووعلى الاريق تووي  المس

 يتقريراً ع  موضوعه  وعرضه أمب  الطلبةي

5. 

 الغش:
 يلتو  الطلبة بمببدئ النواهة اأكبديمية التي تعني: أ  يكو  الطبل  مبدتبً م  ناسه  وم  ومالئه وم  أسبتذتهي ▪
أو ملبولة   اإلشبرةأو  ورتة غيرهل  يت  التسبمح م  الغش وهو: ملبولة الطبل  الغش ببللديث أو النظر  ي  ▪

 استالدا  أية وسيلة م  وسبئ  الغشي
 الطبل  راسببً  ي المقرري يعدالغش  ي االمتلب  النماي أو الشروع  يه    ▪
التي ضبط متلبسبً  يهب وم  تبلهب والمبدة التي الطبل  الذي يغش  ي االمتلب  يلر  م  ثالث مواد هي: المبدة  ▪

 تليهبي
 الوالدة يطبق عليه لك  الام  م  الدراسةي االالتببرية إذا تكرر غش الطبل  أكثر م  مرة  ي الدورة  ▪

 االنتلب :  .6

7. 

 سيبسبت أالر : 
 م  مهب  الطلبة وواجببته  ولقوته  اآلتي:  

 المنبتشبت والعم  الجمبعيي أثنبءتلم  وتقب  اآلراء المالتلاة  ▪
 يالرو ي واللوار البنبء م  اآل يجببالتوامه بأسلو  النقبش اإل ▪
 سير االمتلب ي أثنبءال يسمح استالدا  الهواتف الملمولة داال  تبعة الملبضرة  أو  ▪
 الجهبت المعنية التالبذ الالو   مشاوعبً بتقرير ع  ذلكي إلى إذا سلك الطبل  سلوكبً غير مقبو   أنه يُلب   ▪

 
  



 
                                                                                       

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال

 برنامج التسويق

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة  مركز التطوير األكاديمي  عميد الكليةة       الجود نائب العميد لشئون        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

 الموارد البشرية. إدارةخطة  مقرر: 
 

i.  معلومات عن أستاذ المقررInformation about Faculty Member Responsible for the 
Course 

 االسم 
Name 

 أ.م.د. حمود عقالن
 )أسبوعيا(الساعات المكتبية 

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف 
Location 

&Telephone No.  
 

 السبت
SAT 

 األحد
SUN 

 االثنين
MON 

 الثالثاء 
TUE 

 األربعاء
WED 

 الخميس 
THU 

 ياإللكترونالبريد 
E-mail 

   3    

 

X. :المعلومات العامة عن المقرر:مواصفات المقرر الدراسي 

  الموارد البشرية  إدارة: اسم المقرر  .1

  ورقمه:رمز المقرر   .2

 الساعات المعتمدة:   .3
 يجمالاإل تدريب عملي سمنار محاضرة

3    36 

 الفصل االول –المستوى الثاني  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 عمالاأل إدارةمبادئ  : (المتطلبات السابقة لدراسة المقرر )إن وجدت  .5

 ال توجد (: المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر )إن وجدت  .6

 دولية( إدارةتسويق،  إدارة، أعمال إدارة) البرنامج/التي يتم فيها تدريس المقرر:  .7

 العربية لغة تدريس المقرر:   .8

 انتظام  نظام الدراسة:   .9

 المحاضرات  أسلوب الدراسة في البرنامج:   .10

 عمالاأل إدارةقسم  مكان تدريس المقرر:  .11

 د. حمود عقالن  اسم معد مواصفات المقرر:  .12

  تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13

 

XI.  :وصف المقرر 

  ساابلي الموارد البشاارية م  الال  توويده  ببلمابهي  واأ إدارةالمعبرف والمهبرات المتعلقة ب طال ال  إكسااب  إلى  دف هذا المقرر يه
والنظريابت العلمياة والمهابرات العملياة المتعلقاة بكياياة تلليا  العما  ووماااااف وتقيي  الوظيااة  وكياياة تالطيط الموارد البشااااارياة 

 إجراءنظاب  لألجور واللوا و  وتقيي  اأداء و  إعداد  وكياياة  أدائهاب   مساااااتو واساااااتقطاببهاب وتوظياهاب وتدريبهاب وتنمياة تدراتهاب ور   
للجدا رات اأسابساية ية العنمار البشاري وتيبساهبي بمب يمك  الدارساي  م  تكوي  القدرات والسامبت  إنتبجوتلديد  عملية الترتية والنق  

 الاكرية بكابءة و بعلية عبليةي اأمو  إدارةالتي تميوه  ع  غيره  وتجعله  تبدري  على  داريةالوظياية واإل

 

XII. :مخرجات التعلم 

 الطبل  أ  يكو  تبدرا على ا :بعد إكمب  المقرر يتوت  م  
  a1  تنظيمهب أسسابهي  المتعلقة بهب ولتطور التبريالي للموارد البشرية والمببيظهر المعر ة والاه 

 a2ومببدئ والطوات توميف الوظبئف وتقييمهب أسس يذكر 
 a3ات توظياهبإجراءو أسستواعد والطوات تالطيط الموارد البشرية و يعرف 



 
                                                                                       

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال

 برنامج التسويق

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة  مركز التطوير األكاديمي  عميد الكليةة       الجود نائب العميد لشئون        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

 a4 يته إنتبجتقيي  أداء العبملي  وتيبس  أسستالطيط التدري  وتقييمه و أسسيشرح 
b1 يميو بي  الهيبك  التنظيمية الهرمية والمالطلة ويارق بي  تقيي  الوظبئف ووماهب وومف شبغريهب 
b2يلل  البيئة الدااللية والالبرجية ببلمنظمة عند وض  الطط وأنظمة الموارد البشرية 
b3  إلى  لل  موات  العم  عند تلديد االلتيبجبت التدريبية لأل راد وعند تلديد الموات  التي يلتبج شااااابغليهب  وي  اأ راد  مساااااتو يقي 

 التدري  والتنمية وعند تقيي  البرامج التدريبية وتلديد أثرهبي
b4  ويللا  البيابنابت المتعلقاة ياة الارد   إنتابجيادرس العالتاة بي  العواما  المكوناة للرغباة والعواما  المكوناة للقادرة ويلادد أثرهاب على

 الموارد البشرية إدارةتنايذ وظبئف  أثنبءببلموارد البشرية تب  استالدامهب 
c1  ونظب  اللوا وي اأجوريعد الهيك  التنظيمي والتوميف الوظياي والهيك  الوظياي وهيك 
c2  الوظياييض  الطط الموارد البشرية والطط التدري  والتنمية والطط المسبر والتعبت 
c3التي على أسبسهب تت  عملية االالتيبر والتعيي  والترتية والنق  ومنح اللوا و اأنظمةيعد المعبيير و 
c4يقي  اأداء ويلدد الجديري  وغير الجديري  ببلعم  معتمداً  ي ذلك على معبيير علمية والطوات ملددةي 
d1  بشك   عب يعم  ضم   ريق عم  ويشبرك  ي معبلجة القضبيب المالتلاة 
d2 بشك  مستمر الرو يتعل  ذاتيبً وينمي تدراته ويسبه  بتنمية تدرات اآل 
d3 يدير الوتت والذات بشك   بع ي 
d4 تقيي  أداء   أساستالطيط التدري  وتقييمه و أساسيساتوع     -ويتالذ القرارات المتعلقة ببلعم  بنجبح  الرو يلسا  التواما  م  اآل

 يته إنتبجالعبملي  وتيبس 

 

ii. المقرر  محتوىCourse Content: 

 أوال: الجانب النظري                                                         

 المواضيع التفصيلية  وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
 األسبوع

Week Due 
 الساعات الفعلية

1 

 
 

  إدارةمدخل عام لدراسة 
 الموارد البشرية 

 الموارد البشرية دارةالتطور التبريالي إل -
 الموارد البشرية  إدارةماهو   -
 الموارد البشرية إدارةة أهمي -

 - الموارد البشرية أنواع

W1 3 

2 

 
 

 الموارد البشرية إدارةتنظيم 

 الموارد البشرية إدارةتنظي   أهدافماهو  و -
 الموارد البشرية إدارةوظبئف  -
 الموارد البشرية إدارةليبت ئوسلطبت ومس -
الموارد   - وأنظمة  ولوائح  التنظيمي  الهيك  

 البشرية
و  - اللوائح  بقبنو     دارية اإل  اأنظمةعالتة 

 العم  

W2 3 

3 

 
 

دراسة وتحليل الوظيفة 
 ووصفها 

 تممي  الوظبئف  -
 تللي  الوظبئف -
 توميف )الوظياة والموظف( -

W3 3 

 
 

 تقييم الوظائف وترتيبها 
 تقيي  الوظبئف  وأهمية ماهو    -
 طرق تقيي  وترتي  الوظبئف  -
 تقيي  الوظبئف وترتيبهب  ي اليم   -

W4 3 

5 
 

 األجور 
 ته أهميو اأجرماهو   -
 اأجور أنواع-
 نظب  لألجور إعدادمرال   -

W5 w6 6 

 W7 3 تهب أهمياللوا و وماهو   -  6
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 اأجورالارق بي  اللوا و و - الحوافز 
 اللوا و  أنواع -
 أنظمة التلايو  -

 -طرق التلايو

  W8 امتلب  نماي  7

8 

 
 

 تخطيط الموارد البشرية

 تهب أهميماهو  تالطيط الموارد البشرية و -
 تالطيط الموارد البشرية أهداف -
 البشريةالتنبؤ ا بباللتيبجبت م  الموارد  -
 تلديد المتبح م  الموارد البشرية -
 المواونة بي  مب هو مطلو  ومب هو متبح  -

W9 w10 6 

9 
 
 
 التوظيف  

 االستقطب   -
 االالتيبر  -
 التعيي   -

W11 w12 6 

10 

 
 

تدريب وتنمية الموارد  
 البشرية

 التدري أسبسيبت  -
 التدري  أنواع -
 التدري  أسبلي  -
 الطة التدري  إعداد -
 متببعة التقيي  والتدري  وتلديد أثره  -

W13 3 

11 
 تقيي  أداء العبملي   - تقييم أداء العاملين وترقيتهم 

 الترتية والتر ي  -
W14 3 

12 
 
 يةنتاج اإل

 تهب أهميية ونتبجماهو  اإل  -
 ية نتبجملددات اإل -
 ية نتبجتيبس اإل -

W15 3 

13 Final Exam W16 3 

  األسابيع والساعاتي إجمال
 

16 
48 

 

XIII.  التدريس: استراتيجية 

      pptاإليضاحية  المحضرات والعروض

 دراسة الحاالت 

 التكاليف الفردية والجماعية 

 

XIV.  :التعيينات والتكليفات 

 الدرجة األسبوع التكليف/النشاط  الرقم

 10 في األسبوع الخامس وضع خطة للشراء 1

 10         الفصل الدراسيخالل   رىخالتكاليف اال 2
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XV. :تقويم التعلم 

 درجة التقويم النهائي  إلى نسبة الدرجة  الدرجة  األسبوع ة التقويم أنشط الرقم

% 20 20  التكاليف   1  

% 10 10  حضور ومشاركة  2  

% 70 70  االمتحان النهائي 3  

يجمالاإل       100 100 %  

 

XVI. تعلم: لمصادر ا 

 

 تزيد عن مرجعين( : )ال المراجع الرئيسة

 2019للنشر والتوزيع، صنعاء:  األمين الموارد البشرية،  إدارةد/ حمود عبد هللا صالح عقالن،  

 المراجع المساعدة 

 المراج  الثبنوية:  •
 2007  الريبض: دار المريخ  ةالموارد البشري إدارة(جبري ديسلر  ترجمة دي ملمد سيد وعبد الملس   1
 آالر طبعة الموارد البشرية   جده   مكتبة دار وهراء    إدارة( دي مدني عبدالقبدر عالق 1
 الموارد البشرية  القبهرة : دار غري  للطببعة والنشر إدارة( ديعلي السلمي   2
   2002الموارد البشرية)أمو  ومهبرات(  القبهرة: بدو  دار النشر   إدارةسيد ممطاي    ألمد( دي3
   2009الموارد البشرية   لل : شعبع للنشر  إدارةمبثيو   جو  جبكسو    ترجمة ملمود أبو الاتوح    ( روبرت4

 ية وإنترنت: )إن وجدت(إلكترونمواد 

 

 

XVII. .الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

 

1.  

 التعليمية:سياسة حضور الفعاليات 
( م   %75واالنتظب   ي اللضور  وضرورة لضور ) انتهبئهبااللتوا  ببلمواعيد الملددة للملبضرات  ي بدئهب و ▪

 سبعبت المقرر لس  الئلة التعلي  العبليي
ملرومبً  ي المقرري إالّ إذا كب  غيببه بسب    يعد( م  سبعبت المقرر %25إذا تجبوو نسبة غيب  الطبل  ع  )  ▪

 مرض أو بعذر تبهر تقبله عمبدة الكلية  وبموج  وثبئق رسمية ومعمدةي

2.  

 : الحضور المتأخر
  ي منبتشة موضوعبت المقرر  ي الوتت المنبس ي  وأ  يشبركالملبضرات   إلى ينبغي على الطبل  أ  يأتي  ▪
 يسمح للطبل  المتأالر بدالو  الملبضرة إذا تأالر  ي لدود رب  سبعة  قط وبعذري ▪

 

3.  

 ضوابط االمتحان: 
 تبعة االمتلب   ي الوتت الملددي إلى يج  على الطبل  الومو   ▪
 االمتلب يعد  السمبح بدالو  االمتلب  بعد مرور أكثر م  رب  سبعة م  بدء  ▪
 ال يسمح للطبل  الالروج م  القبعة االمتلبنية بعد تووي  اأسئلة إالّ بعد مرور نمف وتت االالتببري ▪
 .يعتبر الطبل  الغبئ   ي االتببر نهبية الام  راسببً  ي المقرر الذي تغي   يه ▪

4.  
 التعيينات والمشاريع: 

 التعيينبت: يتعي  على الطبل  االلتوا  ببآلتي:
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الواجببت  ي الوتت الملدد تمبمبً  وإذا مب واجهته مشكلة  ي تقدي  الواجببت المطلوبة منه عليه االتمب  بأستبذ  تقدي   ▪
 المقرر لكي يتاق معه على موعد آالر  وبنبًء على تعليمبت أستبذه يمك  أ  يعد  ويقرر الموعد اآلالر للتسلي ي

 وأ كبر أسبسيةيأ  يقد  عرضبً تاميليبً لمب يتضمنه الواج  م  الطوات  ▪
اأستبذ   إذا وا قأذا تأالر الطبل  ع  تقدي  واجببته  ي الموعد الذي لدد له بعد أسبوعي  م  التأالير ل  يقب  إالّ  ▪

 على تبو  التأالير  بنبًء على ظروف تبهرة يت  شرلهب واإلعال  عنهب الطيبًي
 المشاريع:

الموضوعبت المقدمة له   ي بداية الام  الدراسيي وعلى سيت  تنظي  الطلبة  ي  رق وك   ريق يالتبر والداً م   ▪
لية  يمب بينه   والمشبركة الابعلة م  جمي  أعضبء الاريق وعلى ك   ريق أ  يقد  تقريراً ع   ئوالاريق تووي  المس

 يموضوعه  وعرضه أمب  الطلبةي

5.  

 الغش:
   مبدتبً م  ناسه  وم  ومالئه وم  أسبتذتهييلتو  الطلبة بمببدئ النواهة اأكبديمية التي تعني: أ  يكو  الطبل ▪
أو ملبولة   اإلشبرةأو  ورتة غيرهل  يت  التسبمح م  الغش وهو: ملبولة الطبل  الغش ببللديث أو النظر  ي  ▪

 استالدا  أية وسيلة م  وسبئ  الغشي
 الطبل  راسببً  ي المقرري يعدالغش  ي االمتلب  النماي أو الشروع  يه    ▪
 الطبل  الذي يغش  ي االمتلب  يلر  م  ثالث مواد هي: المبدة التي ضبط متلبسبً  يهب وم  تبلهب والمبدة التي تليهبي ▪
 الوالدة يطبق عليه لك  الام  م  الدراسةي االالتببرية إذا تكرر غش الطبل  أكثر م  مرة  ي الدورة  ▪

 االنتحال:   .6

7.  

 سياسات أخرى:  
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتي: 

 المنبتشبت والعم  الجمبعيي أثنبءتلم  وتقب  اآلراء المالتلاة  ▪
 يالرو ي واللوار البنبء م  اآل يجببالتوامه بأسلو  النقبش اإل ▪
 سير االمتلب ي أثنبءال يسمح استالدا  الهواتف الملمولة داال  تبعة الملبضرة  أو  ▪
 الجهبت المعنية التالبذ الالو   مشاوعبً بتقرير ع  ذلكي إلى الطبل  سلوكبً غير مقبو   أنه يُلب  إذا سلك  ▪
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