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 وضوابط قواعد أهم يلي فيما نورد ، الطالب أبنائها مع التعامل في الشفافية على الجامعة من حرصا ً

 يعااقب مخاة منها بأي اإلخالل يعتبر والتي وواجبات حقوق من الجامعي الحرم داخل الطالبي السلوك

حددت ما حسب بعقوبات مرتكبها  

 برنامج نظم المعلومات االدارية

 

:وبعد بعده، نبيً  ال من على والصالة هلل الحمد  

 من بنخبة نفخر العالمية االمريكية الجامعة  االعمال وإدارة التجارة بكلية اإلدارية المعلومات نظم قسم في فإننا

 وحتى القسم افتتاح فمنذ. البكالوريوس مستوى على والخريجين الحاليين والطالبات الطالب من وبنخبة األساتذة

 السنوات مدى على العمل لسوق والطالبات الطالب من كبير عدد تخريج وتم الطلبة، من كبير ددع التحق اليوم

 حكومية متعددة وجهات عدة مجاالت في القسم خريجي يعمل حيث مستمر، بازدياد العدد وهذا الماضية، القليلة

 التقنية، تخدما وشركات الصرافه، شركات البنوك، االتصاالت، شركات مثل وخاصة كبرى وشركات

.وغيرها والمستشفيات  

 الجامعة خدمة في يساهمون والذين واألكاديمية المهنية الخبرة ذوو التدريس هيئة أعضاء من نخبة القسم يضم

 وحديثة معاصرة ومواضيع بمجاالت البحثية اهتماماتهم وتتشعب تتنوع حيث البحثي المجتمع وخدمة والمجتمع،

 واألعمال المعامالت في الرقمي والتحول والمجتمع، المنظمات في المعلومات ونشر استخدام األعمال، ريادة: منها

 أمن وسياسات واستراتيجيات وإدارة والبيانات، التقنية وحوكمة اإللكترونية، والحكومة اإللكترونية، التجارية

 المؤسسات واردم تخطيط مثل تطبيقية أخرى ومواضيع األعمال، وذكاء القرار اتخاذ دعم ونظم المعلومات،

.التقنية المجاالت في والقيادة السحابية والحوسبة االصطناعي والذكاء األعمال وتحليالت  

 دراسة هو التخصص عليه يرتكز ما أن حيث بالواقع، الفهم ربط هو اإلدارية المعلومات نظم تخصص يمي ز ما

 والتخطيط التقنية، واستخدام تبني حيث من اإلدارية المستويات كافة على المديرون يواجهها التي المشكالت وحلً 

 وعالقتها التقنية مفاهيم حول اإلدارية المعلومات نظم تخصص ويتمحور. وإدارتها ونشرها، ودعمها، لها،

.وتطبيقية وتنفيذية وتخطيطية استراتيجية نواحي من األعمال مع وربطها الواقع، في باالستخدام  

 في والمساهمة العمل، سوق متطلبات ليوائم ومخرجاته األكاديمي عليمالت مستوى رفع لمواصلة القسم ويطمح

 الحديثة  الصومالية الدولة لبناء الوطنية الرؤية ضوء في م2025 العالمية االمريكية استراتيجيةالجامعة تحقيق

.والكلية الجامعة في والمسؤولين التدريس هيئة وأعضاء العالي التعليم وزارة وجهود وبدعم  

 ونتطلع ،”بنا اتصل“ صفحة في المقدمة االتصال وسائل خالل من استفساراتكم على باإلجابة نقوم أن يسرنا هأن كما

لخدمتكم دائما  

 

 

. 
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 : رؤية البرنامج

 نظم مجال في متميزة أكاديمية برامج من يقدمه بما واإلقليمي المحلي المستوي علي رياديا ً قسما يكون أن

اإلدارية المعلومات  . 

 : رسالة البرنامج

 نظم مجال في واإلقليمي المحلي السوق احتياجات لتلبية عالية بكفاءات خريجين بتهيئة القسم رسالة تتمثل

 النظرية بالمهارات تزويدهم خالل من األعمال، مؤسسات في اإلدارات لخدمة الموجهة المحوسبة المعلومات

 اإلدارية النظم خدمة في المحوسبة اإلدارية المعلومات نظم استخدام من تمكنهم التي المطلوبة والمهنية والتطبيقية

األعمال قطاعات مختلف في التنافسية قدرتها وتعظيم المؤسسات هذه عمل تطوير بهدف . 

 : أهداف البرنامج

 األهداف وتنبثق إليها التنويه تم التي الرؤية إطار في رسالته لتحقيق السعي في للقسم الرئيس الهدف يتلخص

: الرئيسي الهدف هذا من التالية الفرعية  

 اإلدارية،من المعلومات نظم في الخاص و العام بقطاعيه العمل سوق متطلبات لتلبية المختصين وتأهيل إعداد – 1

.وتطبيقاتها وحوسبتها النظم مجال في متميزة تعليمية مناهج تطوير خالل  

.اليةع كفاءة ذوي اإلدارية معلومات نظم ومصممي محللي توفير – 2  

 توفير أدائها،وكذلك من تحسن بتوصيات وتزويدها والحكومي الخاص القطاع مع شراكة عالقات تأسيس – 3

.تطبيقاتها و اإلدارية المعلومات نظم في وتعليمية تدريبية برامج  

.للطالب متميزة تعليم بيئة يوفر متميز تعليمي كادر توفير – 4  

.اإلدارية المعلومات نظم التمجا في العلمي البحث تنمية و تشجيع – 5  

والبحثية التعليمية ومهاراتهم معارفهم لتطوير التدريس هيئة ألعضاء محفزة بيئة إعداد – 6  
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االعمال وإدارة تجارةال كلية -( المحــاسبة برنامــج   
 

 

 وضوابط قواعد أهم يلي فيما نورد ، الطالب أبنائها مع التعامل في الشفافية على الجامعة من حرصا ً

 يعااقب مخاة منها بأي اإلخالل يعتبر والتي وواجبات حقوق من الجامعي الحرم داخل الطالبي السلوك

حددت ما حسب بعقوبات مرتكبها  

 برنامــج المحــاسبة

االعمال وإدارة التجارة كلية بكلية المحاسبة قسم يسعى  مواكبة على  العالمية االمريكية بالجامعة 
والمهنية العلمية التطورات  

 تجارب من واالستفادة العمل سوق لمتطلبات وفقا الدراسية المناهج وتطوير المحاسبه مجال في
العالميه الجامعات  

 لما والمراجعة، المحاسبة حقل في العمل سوقل الكفاءه من عاليه درجه على كفاءات إعداد بهدف ،وذلك
الحقل هذا يلعبه  
االقتصاد في كبير تأثير من . 

 االعمال قطاع مع الفعاله المشاركه خالل من المجتمع خدمة في اإلسهام الى المحاسبه قسم يسعى كما
المحاسبه مجال في العلميه والبحوث التطبيقيه والدراسات الندوات خالل من  
هللا ورحمة عليكم والسالم والتوفيق السداد هللا نسال الختام وفِي  

 

 : رؤية البرنامج

 

 واألنشطة الدراسية البرامج تقديم في والتميز للريادة الرئيسية المراكز أحد المحاسبة قسم يكون أن

والمحلية العالمية الجودة معايير مع يتوافق وبما المحاسبية مجال في البحثية  . 

 : رسالة البرنامج

 

 بخريجين العمل سوق وتزويد المحاسبية، األبحاث تراعى علمية، بيئة وخلق المحاسبة، بمهنة االرتقاء

المجتمع احتياجات لتلبية الالزمة المهنية والخبرات الحديثة المعرفية الجوانب لديهم تتوفر . 

 : أهداف البرنامج



االعمال وإدارة تجارةال كلية -( المحــاسبة برنامــج   
 

 

 

.المحاسبة تبمجاال وعالقتها واإلحصائية االقتصادية بالمفاهيم اإللمام – 1  

 دور بأهمية والتوعية والمالية اإلدارية بالجوانب والمتعلقة التحليل في المحاسبية المهارات تطوير – 2

.تخصصاتها بمختلف المجتمع في المحاسبة  

.المختلفة مجاالتها في للمحاسبة والتطبيقي النظري بالجانب المرتبطة القدرات تطوير-3  

 المحاسبية المشاكل مع التعامل على قادر يصبح بحيث حاسبيةالم بالمعرفة الطالب تزويد – 4

.المعاصرة  

 الوقت في تطوره ومواكبة المحاسبة علم الستيعاب الالزمين والوعي بالمعرفة الطلبة تزويد – 5

الحديث المحاسبة علم ألصول ومدرك متخصص كادر لتخريج الراهن . 
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 البرنامج الدراسي لمرحلة البكالوريوس

 بقسم إدارة الموارد البشرية

 تخصص إدارة الموارد البشرية
 

 

 نبذة عن القسم 

الموارد البشرية في كلية األعمال  من أجل مواكبة التطورات الحديثة التي تجري  إدارةتم إنشاء قسم 

التخصصات العلمية الحديثة التي انبثقت عن هذه األعمال وإدارة الموارد البشرية وفي  إدارةفي مجال 

  و اهتمامهمالتطورات في الدول المتقدمة ، واستجابة للطلب واإلقبال الهائل في مختلف دول العالم 

بدراسة العلوم ذات الصلة بإدارة الموارد البشرية والذي من المتوقع أن يحظى باهتمام الطلبة لدراسة 

ية لحاجة السوق ومتطلباته ، ويسعى قسم  إدارة الموارد البشرية  لتقديم هذا الحقل العلمي الهام تلب

والعالم بشكل عام وذلك من خالل استقطاب أعضاء هيئة  المنطقةبرامج رائدة ومتميزة على مستوى 

 إدارةتدريس مميزين. كذلك يحرص القسم في األعوام القادمة على تخريج طلبة متميزين في مجال 

األعمال لخدمة المجتمع المحلي، وزيادة القوى العاملة المزودة  إدارةكأحد حقول  الموارد البشرية

بالعلوم والمعارف والمهارات الالزمة لتحقيق التنمية المستدامة، كما يسعى القسم إلى االرتقاء 

 البحث العلمي وربطه بالتدريس واحتياجات البيئة المحلية واإلقليمية والدولية ، وكذلك نشر بمستوى

،كما يسعى القسم  المعرفة وتعزيز التعاون البحثي مع المؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية اإلدارية

إلى التركيز على احتياجات الهيئة الوطنية لالعتماد وهيئة االعتماد الدولي من خالل طرح مساقات 

بين التميز والحداثة  حيث تجمع هذه المقررات أكاديمية متنوعة على مستوى الدرجة الجامعية األولى

 المجتمع المحلي وسوق العمل واألعمال اإلدارية. الحتياجاتواالستجابة 

 رؤية القسم

 إدارةأن يكون للقسم الدور البارز في تقديم البرامج الدراسية والبحثية واالستشارية في مجال 

                                                 الموارد البشرية  على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.                

 رسالة القسم

الموارد البشرية تسعى لتقديم  إدارةالموارد البشرية  جهة  أكاديمية متخصصة في   إدارةقسم 

سوق العمل واألعمال اإلدارية  الحتياجاتبرامج دراسية وبحثية واستشارية عالية المستوى واالستجابة 

 واإلقليمي والدولي.للمجتمع المحلي 

 أهداف القسم 
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المساهمة بصورة فعالة في خدمة المجتمع من خالل توفير االستشارات التي تعنى بحل مشاكل  .1

 الموارد البشرية  ذات الطابع المحلي.

 الوصول إلى أسواق العمل اإلقليمية والدولية من خالل تخريج الكفاءات العلمية المميزة. .2

لبرامج الدراسية والبحثية لمواكبة الجديد في الحقل المعرفي وفي التحديث المستمر لمحتوى ا .3

 احتياجات المجتمع.

الموارد  إدارةتزويد الطالب بالمهارات األساسية الالزمة لتطبيق  النظريات الحديثة في  .4

 البشرية في بيئات العمل.

البشرية وإدارة الموارد  إدارةتوفير فرص  الدراسات العليا والبحث العلمي في مجاالت  .5

 األعمال.

 زيادة الفرص  الوظيفية المتاحة لخريجي البرنامج من خالل رفع كفاءتهم في مجاالت معينة. .6

 تبني سياسات الجودة وسياسات االعتماد األكاديمي . .7

 ارتباط القسم بأهداف الكلية ورسالتها:   

لوم األساسية في العديد من تهدف كلية األعمال بالكامل إلى تأهيل الطالب الملتحقين بها بالع

وإدارة الموارد البشرية والمحاسبة والتسويق والتمويل وإدارة  اإلداريةالتخصصات مثل نظم المعلومات 

الخدمات الصحية والمستشفيات والقانون مع التركيز على النوعية من خالل مناهج حديثة ومتطورة 

بالبيئة السعودية تسعى لتلبية احتياجات من  تقوم على نظريات علمية أصيلة وتطبيقات عملية مرتبطة

المتخصصين في مختلف المجاالت ، ويأتي تخصص إدارة الموارد البشرية في مقدمة هذه العلوم في 

 وقتنا الحاضر ، حيث اهتمت به أغلب كليات اإلدارة في الدول المتقدمة. 

التخصص ليقدم لبيئات األعمال ومن أجل مواكبة التطورات الحديثة في مناهج التعليم نشأ هذا 

األدوات المناسبة للتعامل مع العنصر البشري.  كما يساهم القسم في مجال البحوث الميدانية التي تعنى 

بمشاكل المجتمع سواء في مراحل جمع المعلومات من مصادرها أو تحليلها أو نشرها وتعميم االستفادة 

ئة البحث العلمي والمساهمة في تقديم االستشارات العلمية منها وهو ما يتفق مع هدف الكلية في تطوير بي

 والدراسات الميدانية المختلفة لمفردات المجتمع في المجاالت ذات الصلة بتخصص الكلية.

 متطلبات التخرج :

وحدة معتمدة موزعة على النحو  128على الطالب خريج قسم إدارة الموارد البشرية أن يجتاز 

 التالي:

 معتمدة متطلب جامعة. وحدة 26 .1

 معتمدة متطلبات الكلية. وحدة  36 .2

 معتمدة متطلبات قسم اجبارية. وحدة 51 .3

 متطلبات قسم اختيارية. معتمدةوحدات  9 .4

 وحدات معتمدة حرة )من خارج وداخل الكلية(. 6 .1

 

 الفرص الوظيفية للخريجين:

 البشرية فيما يلي:الموارد  إدارةتتمثل الوظائف التي يمكن أن يشغلها خريج تخصص 

 مشرف موارد بشرية  .1

 مدير موارد بشرية .2

 محلل وظائف  .3
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 موظف استقطاب واختيار  .4

 مدير تدريب  .5

 مدير مزايا وتعويضات  .6

 منسق تدريب  .7

 مصمم برامج تدريبية .8

 مقررات قسم إدارة الموارد البشرية

 
 التخصص الدقيق

 إدارة الموارد البشرية

 تنمية الموارد البشرية

 الحديثة في الموارد البشريةاالتجاهات 

 التدريب الصيفي 

 مشروع التخرج 

 

 

 

 قائمة بمقررات التخصص اإلجبارية

 

 

 المقرر اسم
  

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 
 عدد

الوحدا

 ت

 المعتمدة

 

نظر

 ي

تدري عملي

 ب
 Scientific Research اساليب البحث العلمي 1

Methods 

  3 0 0 3  

ادارة الموارد مقدمة في  2

 البشرية

Intro to Human 

Resources Man 
  

3 0 0 3 
 

3 
 تخطيط الموارد البشرية

Human Resources 

Planning 
  

3 0 0 3 
 

االستقطاب واالختيار  4

 واالحتفاظ

Rec& Selection & 

Retention 
  

3 0 0 3 
 

5 
   Analysis & Job Design تحليل وتصميم الوظائف

3 0 0 3 
 

6 
 التعويضات والمزايا

Compensation and 
Benefits 

  
3 0 0 3 

 

7 
   Industrial Relations العالقات الصناعية

3 0 0 3 
 

8 
   Organizational Behavior السلوك التنظيمي

3 0 0 3 
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9 
   Summer  Training التدريب الصيفي

0 0 3 3 
 

10 
 إدارة  تقييم األداء

Performance Appraisal 

Man 
  

3 0 0 3 
 

11 
 تطوير الموارد البشرية

Human Resources 

Development 
  

3 0 0 3 
 

12 
 التطوير التنظيمي

Organizational 

Development 
  

3 0 0 3 
 

13 
 نظم معلومات الموارد البشرية

Human Resource 

Information Sys 
  

3 0 0 3 
 

الموارد تطبيق الحاسب في  14
 البشرية

Computer Applications 

in HR 
  

3 0 2 3 
 

قضايا عالمية في ادارة الموارد  15
 البشرية

Global Issues in H R 

Man 
  

3 0 0 3 
 

16 
   Strategic Man of H R ادارة استراتيجية للموارد البشرية

3 0 0 3 
 

17 
   Graduation Project مشروع التخرج

0 3 0 3  

 51 المجموع

 *تحسب كل ساعة نظري  بساعة  معتمدة 

 * تحسب كل ساعتان او ثالثة  ساعات عملي  بساعة  معتمدة ، و ليس هناك شروط لساعات التدريب.

 قائمة بمقررات التخصص االختيارية 

 

 

 المقرر اسم
  

 ساعات عدد

 االسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

المعتمد

 ة

 

نظر

 ي

عمل

 ي
 تدريب

1 

   Internet Application تطبيقات الويب

3 0 0 3 

 

2 

   Accounting Prins 2مبادئ المحاسبة 

3 0 0 3 

 

3 
   Managerial Accounting المحاسبة االدارية

3 0 0 3 
 

4 
   Public Relations Management ادارة العالقات العامة

3 0 0 3 
 

5 
   Health Law قانون صحي

3 0 0 3 
 

6 
   Commercial Law القانون التجاري

3 0 0 3 
 

7 
 ادارة السجالت الطبية

Managing Health Care 

Records 
  

3 0 0 3 
 

8 
   Use of Health Care Services استخدام الخدمات الطبية

3 0 0 3 
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9 
   Cooperative Finance مالية تعاونية

3 0 0 3 
 

10 
   Managerial Economics االقتصاد االداري

3 0 0 3 
 

11 
   Administrative Leadership القيادة  اإلدارية

3 0 0 3 
 

النوع االجتماعي والتنمية  12

 البشرية

Gender & Human 

Development 
  

3 0 0 3 
 

13 
اإلدارة في بيئة متعددة 

 الثقافات
Multicultural Environment 

Man 
 

 3 0 0 3 
 

 ساعة نظري  بساعة  معتمدة* تحسب كل 

* تحسب كل ساعتان او ثالثة  ساعات عملي  بساعة  معتمدة، و ليس هناك شروط لساعات 

 التدريب.

 

 
 البرنامج الدراسي لمرحلة البكالوريوس في تخصص إدارة الموارد البشرية
 جدول المقررات للفصل األول )السنة األولى( 

 

 

 المقرر اسم
  

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 
 عدد

 الوحدات

 المعتمدة

 المتطلبات

 السابقة

 تدريب عملي نظري

  3 0 0 3   لغة إنجليزية  1

تطبيقات تجارية باستخدام  2

 الحاسب اآللي
  3 0 0 3 

 

  2 0 0 2   ثقافة إسالمية  3

  3 0 0 3   مهارات االتصال 4

رياضيات )التخصصات  5

 النظرية(
  3 0 0 3 

 

6 

 التجارة وآدابهافقه 
  4  0 4  

 18 المجموع

 

 جدول المقررات للفصل الثاني )السنة األولى( 
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 المقرر اسم
  

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 
 عدد

 الوحدات

 المعتمدة

 المتطلبات

 تدريب عملي نظري السابقة

  3 0 0 3   مهارا ت التفكير والتعلم 1

  3 0 0 3   مهارات لغوية 2

تطبيقات محاسبية علي  3

 الحاسب اآللي 

  
3 0 0 3 

 

اإلحصاء للتخصصات  4

 النظرية

  
3 0 0 3 

 

 12 المجموع

 جدول مقررات الفصل الدراسي الثالث

 

 

 المقرر اسم
  

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 
 عدد

 الوحدات

 المعتمدة

 المتطلبات

 السابقة
 تدريب عملي نظري

  2 0 0 2   مقدمة في اإلحصاء  1

  3 0 0 3   مبادئ االقتصاد الجزئي 2

  3 0 0 3   مبادئ المحاسبة 3

  3 0 0 3   مبادئ نظم المعلومات اإلدارية 4

  3 0 0 3   مبادئ القانون 5

  3 0 0 3   مبادئ اإلدارة 6

 17 المجموع

 جدول مقررات الفصل الدراسي الرابع

 

 

 المقرر اسم
  

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 
 عدد

 الوحدات

 المعتمدة

 

 تدريب عملي نظري

   تحرير كتابي 1
3 0 0 3 

 

2 
   مبادئ االقتصاد الكلي

3 0 0 3 
 

   مبادئ التسويق 3
3 0 0 3 

 

4 
   مبادئ اإلدارة المالية

3 0 0 3 
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5 
   اساليب البحث العلمي

3 0 0 3  

   مقدمة في الرعاية الصحية 6
3 0 0 3  

 18 المجموع

 جدول مقررات الفصل الدراسي الخامس

 

 

 المقرر اسم

 ساعات عدد  

 األسبوعية االتصال 

 عدد

  الوحدات

 المعتمدة

 

 تدريب عملي نظري

مقدمة في ادارة الموارد  1

  3 0 0 3   البشرية

  3 0 0 3   تخطيط الموارد البشرية 2

االستقطاب واالختيار  3

  3 0 0 3   واالحتفاظ

  3 0 0 3   تحليل وتصميم الوظائف 4

5 

 فقه التجارة وآدابها
  3 0 0 3  

  3 0 0 3   األمن الفكري  6

 18 المجموع

 جدول مقررات الفصل الدراسي السادس

 

 

 المقرر اسم
  

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 
 عدد

 الوحدات

 المعتمدة
 

 تدريب عملي نظري

 التعويضات والمزايا 1
 

 3 0 0 3 
 

 دراسات في القرآن والسنة  2
 

 2 0 0 2 
 

 العالقات الصناعية 3
 

 3 0 0 3 
 

 السلوك التنظيمي 4
 

 3 0 0 3 
 

 ريادة األعمال 5
  

3 0 0 3  

التجارة الدولية )النظريات  6
   والسياسات(

3 0 0 3 
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 17 المجموع

 جدول مقررات الفصل الدراسي الصيفي

 

 

 المقرر* اسم
  

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

 الوحدات

 المعتمدة

 المتطلبات

 السابقة
 تدريب عملي نظري

  3 3 0 0   التدريب الصيفي 1

 3 المجموع

 جدول مقررات الفصل الدراسي السابع

 

 

 المقرر اسم

 ساعات عدد  

 األسبوعية االتصال 

 عدد

  الوحدات

 المعتمدة

 

   تدريب عملي نظري

االتجاهات الحديثة في إدارة  1

  2 0 0 2   الموارد البشرية

  3 0 0 3   إدارة تقييم األداء 2

  3 0 0 3   تطوير الموارد البشرية 3

  3 0 0 3   التطوير التنظيمي 4

نظم معلومات إدارة الموارد  5

  3 0 0 3   البشرية

 14 المجموع

 

 

 جدول مقررات الفصل الدراسي الثامن

 

 

 المقرر اسم
  

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

 الوحدات

 المعتمدة

 

 تدريب عملي نظري

تطبيقات الحاسب اآللي في  1

  3 0 0 3   الموارد البشرية 
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قضايا عالمية في ادارة الموارد  2

 البشرية
  3 0 0 3  

االدارة االستراتيجية للموارد  3

 البشرية
  3 0 0 3  

  3 0 0 3   اإلنجليزية إلدارة األعمالاللغة  4

  3 0 3 0   مشروع التخرج 5

 15 المجموع

 

 :البشرية الموارد إدارة تخصص مقررات توصيف 

 )نموذج توصيف المقرر(

   المقرر اسم

 ساعات عدد

 عدد األسبوعية االتصال 

 الوحدات

نظر معتمد

 ي

عمل

 ي

تدري

 ب

 3 0 0 3   مبادئ اإلدارة

إجباري       ]   [   ]√[ المقرر:    المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 جميع أقسام الكلية

 كلية الحاسبات/ قسم نظم المعلومات

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

تمهيدي لتوضيح دور المديرين المحترفين في منظمات األعمال المعاصرة.  يعتبر هذا المقرر بمثابة مقرر 

وسوف  يستكشف الطالب الوظائف والمفاهيم والمهارات ذات العالقة بالتطبيقات اإلدارية الحديثة.  يبدأ 

المقرر بإعطاء نبذة تاريخية مختصرة عن تطور الفكر اإلداري وبعد ذلك سيقدم مناقشة شاملة للمبادئ 

ساسية والنظريات المتعلقة بالوظائف األربعة الرئيسية لإلدارة وهي التخطيط والتنظيم والتوجيه والقيادة األ

 والرقابة

  Course objectivesأهداف المقرر 
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 إعطاء مقدمة في علم اإلدارة ويغطي المقرر مواضيع متنوعة ومترابطة في علم اإلدارة . .1

المنظمات الربحية وغير الربحية ويعرض  الطالب إدارةغرس الفكر اإلداري الحديث في عقلية  .2

المفاهيم األساسية للمدارس اإلدارية المختلفة وعمليات صنع القرار والتنظيم والتطوير اإلداري 

 )التخطيط والتنظيم والتوجيه والقيادة والرقابة(. اإلدارةووظائف 

 ة مالية.االدارية من تسويق وموارد بشرية وإنتاج وإدار األنشطةبيان  .3

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 مفهوم اإلدارة ومجاالتها .1

 التطور التاريخي للفكر اإلداري. .2

 صنع القرار ومقاربة الحلول للمشاكل اإلدارية. .3

 المبادئ األولية للتخطيط وصنع القرار والتخطيط االستراتيجي. .4

 اإلدارية. المفاهيم األساسية للتنظيم اإلداري و تصميم التنظيمات .5

 مقدمة في التغيير التنظيمي وإدارة الموارد البشرية. .6

 القيادة والعالقة بين األفراد داخل المؤسسات. .7

 الحوافز وزيادة االنتاجية. .8

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 االدارة ومجاالتها المختلفة معرفة بمفهوم .1

 دراسة تاريخ االدارة ومراحل تطورها .2

 دراسة المدارس االدارية المختلفة في مجال االدارة وتأثير كل منها على علم اإلدارة .3

 دراسة الوظائف الرئيسية في االدارة )تخطيط ، تنظيم قيادة ، تنسيق ، رقابة( .4

 ق تحليل فهم المبادئ األساسية لعملية  صنع القرار وطر .5

 المشاكل إليجاد الحلول وطرق وأصول التخطيط االستراتيجي. .6

 فهم عملية التنظيم اإلداري و أصولها والقدرة على تحليلها ألغراض التطوير. .7

معرفة متطلبات ومهارات القيادة و القدرة على التأثير على اإلفراد والجماعات وإدارة الموارد  .8

 البشرية.

ة والقدرة على تحديد طرق قياسهما ورفع مستواهما بطرق علمية فهم معنى اإلنتاجية والجود .9

 مدروسة.

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يطبق المعرفة والحقائق العلمية المكتسبة من هذا المقرر في حاالت عملية . .1

الرئيسية )تخطيط ، تنظيم قيادة ، تنسيق ،  اإلداريةيطبق المعرفة المكتسبة في مجال الوظائف  .2

 رقابة(

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يتحمل المسؤولية ، وذلك بالعمل الجماعي التطوعي  .1

 يقوم بالقيادة والمراقبة  .2
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 Analysis and communicationالتحليل واالتصال  مهارات -د

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 يكون لديه مهارة العمل الميداني. .1

 يكون لديه مهارة القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي. .2

 يكون لديه مهارة ربط النظري بالعملي .3

 

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 

 االختبارات نظرية. .1

 دراسة حاالت. .2

 مشاريع تطبيقية .3

  الكتاب المقرر 

Edition 2007, Palgrave MacMillan,  thR. Pettinger, “Intro to Management,” 4

ISBN 023000038  

 

  المراجع المساندة

Samuel C. Certo,” Prins of Modern Management: Functions and Sys”, Allyn & 

Bacon; 4 Sub edition (November 1988), ISBN-10: 0205116779 

 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت والدوريات والمواقع اإللكترونية

 

 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 مفهوم اإلدارة ومجاالتها 

  2 التطور التاريخي للفكر اإلداري 

 3 التخطيط. 

 4 اإلداريةصنع القرار ومقاربة الحلول للمشاكل  

http://www.amazon.com/Samuel-C.-Certo/e/B001H9PZ44/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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  5 التنظيم والمفاهيم األساسية للتنظيم اإلداري و تصميم التنظيمات اإلدارية 

 6 االختبار الدوري األول 

 7 التنسيق 

  8 القيادة االدارية 

 9 الدافعية والحوافز 

 10 االتصال االداري 

 11 الرقابة االدارية  

 12 االختبارالدوري الثاني 

 13 /  ادارة الموارد البشرية و التسويق وظائف المشروع 

 14 االنتاج   

 15 االدارة المالية 

  االختبار النهائي 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

   المقرر اسم

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
نظر

 ي

عمل

 ي

 تدريب

 3 0 0 3   مقدمة في ادارة الموارد البشرية

إجباري       ]   [   √[ :  ]  المقرر  

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 جميع أقسام الكلية.

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

يركز هذا المقرر علي قضايا ومواضيع متعددة تتعلق بإدارة العنصر البشري وتطويره في 

األعمال.  وسيتم التعريف بأهم وظائف إدارة الموارد البشرية وتفاعلها مع وظائف اإلدارة منظمات 
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األساسية األخرى ، مع التركيز على المبادئ والمهارات ذات العالقة بالتطبيقات الحديثة في مجال 

 إدارة الموارد البشرية.

 

  Course objectivesأهداف المقرر 

لوظائف إدارة الموارد البشرية مع خطة األعمال الخاصة  توضيح التكامل االستراتيجي .1

 بالمنظمة ومع بيئتها التنظيمية.

 التأكيد على أن إدارة الموارد البشرية هي أحد التخصصات ذات التطبيقات المهنية.  .2

 تزويد الطالب بإطار نظري عام للوظائف األساسية لمهنة إدارة الموارد البشرية. .3

 دمة من أجل إنجاز الوظائف المختلفة إلدارة الموارد البشرتقديم المهارات  المستخ .4

 

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 التطور التاريخي إلدارة الموارد البشرية.  .1

 الوظائف الرئيسية إلدارة الموارد البشرية. .2

 التخطيط للموارد البشرية. .3

 الحصول على الموارد البشرية. .4

 البشرية.تدريب وتطوير الموارد  .5

 تعويض الموارد البشرية. .6

 الحفاظ على الموارد البشرية. .7

 

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يعرف  التفريق بين ممارسات إدارة األفراد وممارسات إدارة الموارد البشرية. .1

 االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية في تحقيق األهداف االستراتيجية للمنظمة. يدرك الدور .2

يلم بأهم وظائف إدارة الموارد البشرية وكيفية تفاعلها مع اإلدارات األخرى داخل منظمات  .3

 األعمال.

يكتسب المعرفة األساسية والمهارات العملية التي يحتاجها أخصائيو الموارد البشرية لتنفيذ  .4

ل تتعلق بتحليل الوظائف تصميمها، االستقطاب، االختيار، التدريب، تطوير المسار، أعما

 الوظيفي، تقييم األداء، التعويضات والمزايا والمحافظة على الموارد البشرية.

 يدرك التحديات الرئيسية التي تواجه أخصائي ادارة الموارد البشرية. .5

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 المقرر يكون الطالب قادراً على أن: بنهاية هذا

 يطبق المعرفة والحقائق العلمية المكتسبة من هذا المقرر في حاالت عملية . .1

 يطبق المعرفة المكتسبة في مجال وظائف ادارة الموارد البشرية. .2

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 يكون الطالب قادراً على أن:بنهاية هذا المقرر 

 يكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية ، وذلك بالعمل الجماعي التطوعي  .1

 يكون لديه القدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه اخصائي الموارد البشرية.  .2
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رة يكون لديه فرصة لتطبيق المعرفة التي اكتسبها في الصف للقضايا الخاصة التي تواجه ادا .3

 الموارد البشرية .

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 يمتلك مهارة العمل الميداني. .1

 يمتلك مهارة القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي. .2

 يمتلك مهارة ربط النظري بالعملي .3

  الرئيسية السابقة طرق التقييم للعناصر 

 

    االختبارات نظرية .4

 دراسة حاالت .5

 مشاريع تطبيقية .6

  الكتاب المقرر 

Human Resource Management, by Byars, L. and Rue, L., Published by: 

).2008( edition thMcGraw Hill, 9 

 

  المراجع المساندة

Fundamentals of Human Resource Management, by DeCenzo, D. A. and 

Robins, S. P., Published by: John Wiley & Sons, Inc., 9th edition (2007). 

 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت والدوريات والمواقع اإللكترونية

 

 

 

 

 محتوى المقرر النظريالجدول الزمني لتوزيع 

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 التطور التاريخي إلدارة الموارد البشرية 
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  2 الدور االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية 

 3 تحليل وتصميم الوظائف 

 4 الحصول على الموارد البشرية )  تخطيط الموارد البشرية( 

استقطاب الموظفين( والحصول على الموارد الحصول علي الموارد البشرية )  

 البشرية ) اختيار الموظفين(
5  

 6 االختبار الدوري األول 

 7 تدريب وتطوير الموظفين) التهيئة المبدئية وتدريب الموظفين( 

  8 تدريب وتطوير الموظفين ) تقييم األداء ( 

 9 تدريب وتطوير الموظفين ) تخطيط المسار الوظيفي( 

 10 الموارد البشرية ) نظام التعويضات بالمنظمة(  تعويض 

تعويض الموارد البشرية ) الراتب األساسي( وتعويض الموارد البشرية )  

 الحوافز(
11 

 12 االختبارالدوري الثاني 

 13 المحافظة على الموارد البشرية ) المزايا اإلضافية ( 

 14 والصحة الوظيفية(المحافظة على الموارد البشرية )األمن الوظيفي  

 15 المحافظة على الموارد البشرية ) عالقات الموظفين(  

  االختبار النهائي 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

نظر

 ي

عمل

 ي

 معتمد تدريب

 BHR 313 3 0 0 3  313أدم  تخطيط الموارد البشرية
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[ إجباري       ]   [     /المقرر  ]   BHR 211 المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

ادارة الموارد البشرية لذا تعتبر وظيفة تخطيط الموارد البشرية اولى الوظائف التي تقوم بها 

فان هذا المقرر يحتوي على مفاهيم ادارة الموارد البشرية ويعطي الطالب فكرة حول القيام بتخطيط 

 الموارد البشرية واهمية التخطيط بشكل عام في كافة الوظائف اإلدارية.

 

  Course objectivesأهداف المقرر 

 البشرية.تعريف الطالب بمفاهيم تخطيط الموارد  .1

 تعريف الطالب بكيفية القيام بتخطيط الموارد البشرية وتنميتها. .2

 التنبؤ بالعرض والطلب. .3

 التهيئة لتنمية وتدريب الموارد البشرية وتطوير مهارتها. .4

 

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 مقدمة عن ادارة الموارد البشرية. .1

 مقدمة عن العملية االدارية. .2

 العملية االدارية.وظائف  .3

 مفهوم تخطيط الموارد البشرية. .4

 خطوات تخطيط الموارد البشرية. .5

 مشكالت تخطيط الموارد البشرية  .6

 

  (Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 وأهميته وكيفية القيام به.يتعامل مع تخطيط الموارد البشرية  .1

 يتعرف على طرق اجراء التنبؤ بالعرض والطلب داخليا وخارجيا في البيئة السعودية .2

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يطبق المعرفة والحقائق العلمية المكتسبة من هذا المقرر في حاالت عملية . .1

 المعرفة المكتسبة في مجال وظائف ادارة الموارد البشرية.يطبق  .2

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

يناقش التجارب الشخصية من حيث صلتها في تطوير التخطيط وإدارة الموارد البشرية في  .1

 مات.المنظ

 يكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية ، وذلك بالعمل الجماعي التطوعي  .2
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يكون لديه القدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه اخصائي الموارد البشرية وطرق  .3

 حلها. 

يكون لديه فرصة لتطبيق المعرفة التي اكتسبوها في الصف للقضايا الخاصة التي تواجه ادارة  .4

 البشرية .الموارد 

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 يمتلك مهارة العمل الميداني. .1

 يمتلك مهارة القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي. .2

 يمتلك مهارة ربط النظري بالعملي .3

 

 

   طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة

 االختبارات نظرية. .1

 دراسة حاالت. .2

 مشاريع تطبيقية. .3

  الكتاب المقرر 

Human Resource Management, by Byars, L. and Rue, L., Published by: 

).2008( edition thMcGraw Hill, 9 

 

  المراجع المساندة 

Fundamentals of Human Resource Management, by DeCenzo, D. A. and 

Robins, S. P., Published by: John Wiley & Sons, Inc., 9th edition (2007). 

 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية
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 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 مقدمة عن االدارة 

  2 مقدمة عن العملية االدارية ووظائفها 

 3 مقدمة عن ادارة الموارد البشرية 

 4 تخطيط الموارد البشرية 

  5 مفهوم تخطيط الموارد البشرية وأهميتها 

 6 األولاالختبار الدوري  

 7 مراحل تخطيط الموارد البشرية 

  8 دراسة وتحليل الطلب على الموارد البشرية 

 9 اهم البيانات الالزمة لعملية تخطيط الموارد البشرية 

 10 ركائز تخطيط الموارد البشرية 

 11 المكونات لفرعية لنظام تطوير الموارد البشرية و تدريب وتطوير الموظفين 

 12 االختبارالدوري الثاني 

 13 تعويض الموارد البشرية 
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 14 استراتيجية تطوير الموارد البشرية 

 15 مشاكل تخطيط الموارد البشرية 

  االختبار النهائي 

 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
عمل نظري

 ي

تدري

 ب

 3 0 0 3   االستقطاب واالختيار واالحتفاظ

[ إجباري       ]   [     المقرر  ]  المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

 ً  وخطوات عملية لوظائف االستقطاب واالختيار والمحافظة على يقدم هذا المقرر إطاراً نظريا

الموارد البشرية بالمنظمة، وسيتناول المقرر مواضيع هامة مثل التخطيط لعمليتي االستقطاب 

واالختيار، تحقيق التكامل بين تحليل الوظائف وعملية االستقطاب، وتطوير األدوات الخاصة 

سليط الضوء على القضايا المتعلقة بموضوع المحافظة على الموارد باالستقطاب واالختيار.  كما سيتم ت

 البشرية.

 

  Course objectivesأهداف المقرر 

التأكيد على الدور الحيوي الستقطاب واختيار والمحافظة على الموارد البشرية في االرتقاء  .1

 بمنظمات األعمال.

استقطاب واختيار والمحافظة على القوى زيادة إدراك الطالب ومعرفتهم فيما يتعلق بكيفية  .2

 العاملة بالمنظمات.

تقديم األدوات التي يمكن أن تستخدم بفعالية في تنفيذ عمليات االستقطاب واالختيار والمحافظة  .3

 على الموارد البشرية.

 

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  
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 ماهية تعيين الموظفين.  .1

 البشرية.التخطيط الستقطاب الموارد  .2

 تحليل الوظائف. .3

 االستقطاب الداخلي والخارجي. .4

 طرق اختيار الموظفين. .5

 التوظيف. .6

 المحافظة على الموارد البشرية. .7

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 الوظيفي لها .يحلل الوظائف ويكتب الوصف  .1

يدرك تأثير العوامل القانونية واالجتماعية على قرارات المنظمة المتعلقة باستقطاب واختيار  .2

 والمحافظة على الموظفين .

 يشرح مميزات وعيوب الطرق المختلفة لالستقطاب . .3

 يقوم بتصميم وتنفيذ المقابلة الشخصية . .4

 عملية اختيار الموظفين .يوصف الفئات المختلفة من االختبارات المستخدمة في  .5

يحدد محتوى طلب الوظيفة، وشرح عملية عقود التفاوض مع الموظفين الجدد عند توقيع عقد  .6

 الوظيفة .

 وصف العناصر المكونة لنظام المحافظة على الموارد البشرية

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 رفة والحقائق العلمية المكتسبة من هذا المقرر في حاالت عملية .يطبق المع .1

 يطبق المعرفة المكتسبة في مجال وظائف ادارة الموارد البشرية. .2

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 على تحمل المسؤولية ، وذلك بالعمل الجماعي التطوعي يكون لديه القدرة  .1

 يناقش التجارب الشخصية من حيث صلتها في تطوير وإدارة الموارد البشرية في المنظمات. .2

يكون لديه القدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه اخصائي الموارد البشرية وطرق  .3

 حلها. 

اكتسبوها في الصف للقضايا الخاصة التي تواجه ادارة  يكون لديه فرصة لتطبيق المعرفة التي .4

 الموارد البشرية .

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 يمتلك مهارة العمل الميداني. .1

 يمتلك مهارة القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي. .2

 ربط النظري بالعملييمتلك مهارة  .3

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 
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 االختبارات نظرية. .1

 دراسة حاالت. .2

 مشاريع تطبيقية .3

  الكتاب المقرر 

Staffing Organizations, by Heneman, H. and Judge, T., published by 

McGraw Hill; 6th edition (2009). 

 

  المراجع المساندة

Strategic Staffing, by Phillips, J. and Gully, S., published by Prentice Hall; 

1st edition (2009). 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات
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 1 ماهية االستقطاب 

  2 التخطيط لالستقطاب 

 3 التخطيط لالستقطاب 

 4 تحليل الوظائف 

  5 تحليل الوظائف 

 6 االختبار الدوري االول 

 7 االستقطاب الداخلي و االستقطاب الخارجي 

  8 طرق اختيار الموظفين 

 9 طرق اختيار الموظفين 

 10 اختيار الموظفينطرق  

 11 التوظيف 

 12 االختبارالدوري الثاني 

 13 التوظيف و المحافظة على الموارد البشرية 

 14 المحافظة على الموارد البشرية 

 15 المحافظة على الموارد البشرية 

  االختبار النهائي 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

نظر

 ي

عمل

 ي

 معتمد تدريب

 3 0 0 3   تحليل وتصميم الوظائف
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[ إجباري       ]   [     المقرر  ] BHR211 المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  ومطبوعاتها مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة

يقدم هذا المقرر للطالب تصورا حول مفهوم تحليل الوظيفة وحقيقتها ومحتواها كما يساعد 

 الطالب في كتابة أو تحديث وصف الوظيفة ومتطلباتها ومواصفات شاغلها.

 

  Course objectivesأهداف المقرر 

 تعريف الطالب بمفاهيم تحليل وتصميم الوظائف  .1

باألساليب العلمية لتصميم وتحليل الوظائف من اجل القيام بمهام الوظيفة تعريف الطالب  .2

 .لتحقيق اهداف الموارد البشرية والمنظمة

 

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 مفهوم تحليل الوظائف. .1

 مفهوم وصف الوظائف والمواصفات الوظيفية. .2

 كيفية تحديد مواصفات شاغل الوظيفة. .3

 الوظائف.اهمية تحليل  .4

 خطوات تحليل الوظائف. .5

 مفهوم تصميم الوظائف. .6

 اساليب تصميم الوظائف. .7

 

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

إجراء ذلك في يتعامل مع تحليل وتصميم الوظائف وأهميته وكيفية القيام به  وأساليب  .1

 منظمات االعمال الحديثة لتحقيق اهداف الموارد البشرية.

يتعرف على مصادر جمع الحقائق والمعلومات حول الوظائف المراد تحليلها ومواصفات  .2

 شاغليها.

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 العلمية المكتسبة من هذا المقرر في حاالت عملية .يطبق المعرفة والحقائق  .1

 يطبق المعرفة المكتسبة في مجال وظائف ادارة الموارد البشرية. .2

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 لتها في تطوير وإدارة الموارد البشرية في المنظمات.يناقش التجارب الشخصية من حيث ص .1
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 يكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية ، وذلك بالعمل الجماعي التطوعي  .2

يكون لديه القدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه اخصائي الموارد البشرية وطرق  .3

 حلها. 

الصف للقضايا الخاصة التي تواجه ادارة يكون لديه فرصة لتطبيق المعرفة التي اكتسبوها في  .4

 الموارد البشرية .

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 يمتلك مهارة العمل الميداني. .1

 يمتلك مهارة القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي. .2

 بالعملييمتلك مهارة ربط النظري  .3

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 

 االختبارات نظرية. .1

 دراسة حاالت. .2

 مشاريع تطبيقية .3

 

 

 

  الكتاب المقرر 

 الموارد البشريه  الدكتور: مازن فارس رشيد 

  المراجع المساندة 

  12الطبعة  2008ادارة الموارد البشرية ، بقلم روبرت ماتيس وجون جاكسون 

 م.2005الموارد البشرية، د. نادر ابو شيخة : عمان: دار صفا للنشر والتوزيع ، ادارة 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 مواقع االنترنت 

 

 

 

 

 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات
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 1 البشريةمقدمة في مفهوم إدارة الموارد  

  2 مقدمة في مفهوم تحليل الوظائف وتصميمها 

 3 مفهوم توصيف الوظائف 

 4 مفهوم تصميم الوظائف 

  5 طرق جمع بيانات توصيف الوظائف 

 6 مفهوم إعداد برنامج تحليل وتوصيف الوظائف االختبار الدوري االول 

 7 أساليب تصميم الوظيفة 

  8 أهداف توصيف الوظيفة 

 9 عناصر وصف الوظيفة 

 10 تعريف الطرق الرئيسية لتصنيف الوظائف  

 11 واقع إدارة الموارد البشرية في المنظمات السعودية 

 12 حاالت أمثلة ونماذج حولتحليلوتوصيفالوظائف االختبار الدوري الثاني دراسة 

 13 دراسة حاالت أمثلة ونماذج حول تحليل وتوصيف الوظائف 

 14 ماسبق دراستهمراجعةل  

 15 مراجعة لماسبق دراسته 

  االختبار النهائي 

 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد 

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
نظر

 ي

عمل

 ي

تدري

 ب

 3 0 0 3   القيادة االدارية

  المتطلبات السابقة
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  التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد( األقسام والكليات

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

يوسع هذا المقرر من نطاق وعمق فهم الطالب لمفهوم القيادة، كما يفسر أنماط القيادة المختلفة وكذلك      

لكي يصبحوا قادة أفضل في مجاالت المهارات األساسية للقيادة الفعالة. ويساعد المقرر في إعداد الطالب 

 حياتهم المختلفة الشخصية، واألكاديمية، والمهنية.

  Course objectivesأهداف المقرر 

 إلقاء الضوء علي أهمية الربط بين القيادة والمنظمات. .1

 تقديم استعراض عام للمفاهيم والنظريات المرتبطة بالقيادة . .2

 ومناقشة كيفية استخدام تلك األنماط في المواقف المختلفة تحديد األنماط المختلفة للقيادة  .3

 وصف خصائص ومهارات القيادة من خالل مواقف قيادية فعلية. .4

 

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 أهمية القيادة. .1

 نظريات القيادة. .2

 متغيرات القيادة. .3

 العالقة بين القادة والتابعين. .4

 تطوير اآلخرين. .5

 

 

  (:Course Outcomesالمتوقعة للمقرر )المخرجات 

 

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يدرك مدي أهمية القيادة الفعالة كأساس لنجاح الجماعات والمنظمات. .1

 يلم بالمفاهيم والنظريات األساسية للقيادة. .2

 وعيوبها. يتعرف علي أنماط القيادة المختلفة وتفسير مميزاتها .3

 يعزز قدراته القيادية األساسية. .4

 

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يطبق المعرفة والحقائق العلمية المكتسبة من هذا المقرر في حاالت عملية. .1

 يطبق المعرفة المكتسبة في مجال وظائف ادارة الموارد البشرية. .2

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يناقش التجارب الشخصية من حيث صلتها في تطوير وإدارة الموارد البشرية في المنظمات. .1

 التطوعي .يكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية ، وذلك بالعمل الجماعي  .2
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يكون لديه القدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه اخصائي الموارد البشرية وطرق  .3

 حلها. 

يكون لديه فرصة لتطبيق المعرفة التي اكتسبها في الصف للقضايا الخاصة التي تواجه ادارة الموارد  .1

 البشرية .

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 يمتلك مهارة العمل الميداني. .1

 يمتلك مهارة القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي. .2

 يمتلك مهارة ربط  الجانب النظري بالعملي .3

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 االختبارات نظرية. .1

 دراسة حاالت. .2

 مشاريع تطبيقية. .3

  الكتاب المقرر 

Leadership in Organizations, by Yokel, G., Published by: Prentice Hall, 7th  

edition (2010). 

 

  المراجع المساندة

The Art of Leadership, by Manning, G. and Curtis, K., Published by: McGraw 

Hill, 3rd  edition (2009). 

 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية

 

 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 
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عمل نظري

 ي

تدري

 ب

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد

 3 0 0 3   التعويضات والمزايا

[ إجباري       ]   [     المقرر  ]     المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

يركز هذا المقرر على أهمية كافة نظم التعويض )كإدارة الرواتب واألجور، خطط تحفيز الموظفين،     

المزايا المقدمة للموظفين( كأداة رئيسية الستقطاب وتحفيز والمحافظة على الموظفين.  كما وبرامج 

ً بدراسة موضوعات تحليل الوظائف وتقييمها باإلضافة إلى قوائم االستبيان  يهتم هذا المقرر أيضا

 الخاصة بتصميم األجور ونظم تقييم األداء.

  Course objectivesأهداف المقرر 

 على الدور االستراتيجي لنظم التعويض في تحقيق أهداف المنظمة.التأكيد  .1

 شرح األطر النظرية األساسية واالتجاهات الحديثة في مجال التعويضات والمزايا. .2

 تقديم األدوات الالزمة للمساعدة في التطبيق الفعال لنظم التعويض. .3

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 مقدمة عن التعويضات. .1

 العوامل الداخلية المحددة لمستوى األجر. .2

 العوامل الخارجية المحددة لمستوى األجر. .3

 المحددات الفردية لمستوى األجر. .4

 المزايا اإلضافية. .5

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 التعويضات بالدافعية واإلنتاجية.يربط  نظام  .1

 يوصف عملية تصميم نظام للتعويضات . .2

 يقوم بإعداد مقاييس لألداء مثل تحليل الوظيفة ، تقييم الوظيفة ، وتقييم األداء. .3

يدرك أثر العوامل القانونية واالجتماعية واالقتصادية على قرارات المنظمة المتعلقة  .4

 بالتعويضات  والمزايا.

 الطرق المختلفة للدفع ، مثل الراتب والعمولة و "الدفع على قدر األداء".يتعرف ويقيم  .5
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 يتعرف ويقيم أنواع المزايا المختلفة وشرح مبررات تقديمها من قبل أصحاب العمل. .6

 يتعرف على عناصر الموازنة المرتبطة بقرارات التعويضات. .7

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 الب قادراً على أن:بنهاية هذا المقرر يكون الط

 يطبق المعرفة والحقائق العلمية المكتسبة من هذا المقرر في حاالت عملية . .1

 يطبق المعرفة المكتسبة في مجال وظائف ادارة الموارد البشرية. .2

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 قادراً على أن:بنهاية هذا المقرر يكون الطالب 

 يناقش التجارب الشخصية من حيث صلتها في تطوير وإدارة الموارد البشرية في المنظمات. .1

 يكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية ، وذلك بالعمل الجماعي التطوعي  .2

يكون لديه القدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه اخصائي الموارد البشرية وطرق  .3

 حلها. 

ون لديه فرصة لتطبيق المعرفة التي اكتسبوها في الصف للقضايا الخاصة التي تواجه ادارة يك .4

 الموارد البشرية .

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 يمتلك مهارة العمل الميداني. .1

 التطور التكنولوجي. يمتلك مهارة القدرة على مواكبة .2

 يمتلك مهارة ربط النظري بالعملي .3

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 

 االختبارات نظرية. .1

 دراسة حاالت. .2

 مشاريع تطبيقية .3

  الكتاب المقرر 

Compensation, by Milkovich, G. and Newman, J., published by McGraw 

Hill; 9th edition (2008). 

  المراجع المساندة

Compensation Management in a Knowledge-Based World, by Henderson, R., 

published by Prentice Hall; 10th edition (2006). 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية
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 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد 

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
عمل نظري

 ي

تدري

 ب

 3 0 0 3   العالقات الصناعية

[ إجباري       ]   [     المقرر  ]  المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

يقدم هذا المقرر اطارا مفاهيمياً للعالقات الصناعية والنقابات ، كما يعرض تأثير النقابات العمالية على  

 العمالية وطرق حلها.العمال واصحاب العمل وعقد العمل والنزاعات 

 

  Course objectivesأهداف المقرر 

 التعرف على نقابات العمال في الماضي والحاضر. .1

 معرفة العالقات الصناعية الدولية وإدارة الموارد البشرية. .2

 التعامل مع المفاهيم وأهمية العالقات الصناعية الدولية. .3

 

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 .1930العالقات الصناعية قبل وبعد تاريخ  .1

 نقابات العمال اليوم واستراتيجيات نموها وتدخالت السياسة. .2

 العالقات الصناعية الدولية. .3

 االتحادات وأشكالها. .4

 ادارة العالقات العمالية والمفاوضة الجماعية. .5

 االستعداد للمفاوضات والقضايا التفاوضية. .6
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  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يتعرف على المفاهيم والمصطلحات والنماذج الخاصة بالعالقات الصناعية. .1

 يتعرف على البحوث في العالقات الصناعية. .2

 يفهم االحترام بين ادارة شؤون الموظفين والموارد البشرية. .3

 القضايا على نحو فعال في العالقات الصناعية.يعرف معالجة  .4

 يفهم العالقات الصناعية والمشاركة في عملية التفاوض .5

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يطبق المعرفة والحقائق العلمية المكتسبة من هذا المقرر في حاالت عملية . .1

 مكتسبة في مجال وظائف ادارة الموارد البشرية.يطبق المعرفة ال .2

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على:

 يناقش التجارب الشخصية من حيث صلتها في تطوير وإدارة الموارد البشرية في المنظمات. .1

 على تحمل المسؤولية ، وذلك بالعمل الجماعي التطوعي  يكون لديه القدرة .2

يكون لديه القدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه اخصائي الموارد البشرية وطرق  .3

 حلها. 

يكون لديه فرصة لتطبيق المعرفة التي اكتسبوها في الصف للقضايا الخاصة التي تواجه ادارة  .4

 الموارد البشرية .

 Analysis and communicationلتحليل واالتصال مهارات ا -د

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 يمتلك مهارة العمل الميداني. .1

 يمتلك مهارة القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي. .2

 يمتلك مهارة ربط النظري بالعملي .3

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 

 االختبارات نظرية. .1

 دراسة حاالت. .2

 مشاريع تطبيقية .3

  الكتاب المقرر 

 جدة. 2006إدارة الموارد البشرية ا . د . مدني عبد القادر عالقي  ، خوارزم العلمية للنشر والتوزيع . 
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  المراجع المساندة

 .2003مدخل استراتيجي، د. خالد الهيتي ، دار وائل للنشر ، عمان،  –ادارة الموارد البشرية 

 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والواقع اإللكترونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد 

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
عمل نظري

 ي

تدري

 ب

 3 0 0 3   السلوك التنظيمي
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[ إجباري       ]   [     المقرر  ]        المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

السلوك االنساني على يتعرض هذا المقرر لمفهوم السلوك التنظيمي وتعريفة وأهميته، كما يتناول  

المستوى الفردي والجماعي ، وكذلك مناقشة النظريات والمفاهيم االساسية التي تفسر السلوك التنظيمي 

على المستوى الفردي والجماعي والتنظيمي ، كما يتناول موضوع التعلم والدافعية الشخصية 

 واالتجاهات.

 

  Course objectivesأهداف المقرر 

 دور العوامل اإلنسانية في نجاح المنظمات.التأكيد على  .1

 إعطاء نظرة عامة عن مجال السلوك التنظيمي. .2

مناقشة النظريات والمفاهيم األساسية التي تفسر السلوك التنظيمي علي المستوى الفردي  .3

 والجماعي والتنظيمي.

المنظمة شرح الطرق والعمليات التي يمكن أن تطور السلوك واالتجاهات النفسية لدى أفراد  .4

 بما ينعكس إيجاباً على أدائهم.

 عطاء أمثلة واقعية عن السلوك اإلنساني في المنظمات .5

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 التعريف بالسلوك التنظيمي وأهمية دراسته.  .1

 السلوك اإلنساني على المستوى الفردي إلدراك التعلم، الدافعية الشخصية، واالتجاهات النفسية. .2

السلوك اإلنساني على مستوى المجموعات، ديناميكية المجموعات، القيادة، القوة، التفاوض،  .3

 واالتصال.

السلوك اإلنساني على مستوى المنظمة، الهيكل التنظيمي، الثقافة التنظيمية، الصراع ألتنظيمي،  .4

 التغيير، والتطوير التنظيمي.

 

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يتعرف على النظريات األساسية للسلوك اإلنساني وتطبيقاتها العملية على منظمات األعمال. .1

 يفهم العوامل المؤثرة على سلوك األفراد والجماعات داخل المنظمات. .2

 التنظيمي.يضع حلول منطقية للمشاكل المتعلقة بالسلوك  .3

 يكتسب المهارات والسلوكيات التي يحتاجها األفراد والمديرون العاملون بمنظمات األعمال. .4

 يتعلم الطريقة المثلى إلدارة العالقات مع زمالء العمل والمديرين، والمرؤوسين،  والعمالء .5

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:
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 يطبق المعرفة والحقائق العلمية المكتسبة من هذا المقرر في حاالت عملية . .1

 يطبق المعرفة المكتسبة في مجال وظائف ادارة الموارد البشرية. .2

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 التجارب الشخصية من حيث صلتها في تطوير وإدارة الموارد البشرية في المنظمات.يناقش  .1

 يكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية ، وذلك بالعمل الجماعي التطوعي  .2

يكون لديه القدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه اخصائي الموارد البشرية وطرق  .3

 حلها. 

لمعرفة التي اكتسبوها في الصف للقضايا الخاصة التي تواجه ادارة يكون لديه فرصة لتطبيق ا .4

 الموارد البشرية .

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 يمتلك مهارة العمل الميداني. .1

 يمتلك مهارة القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي. .2

 يمتلك مهارة ربط النظري بالعملي. .3

 

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 

 االختبارات نظرية. .1

 دراسة حاالت. .2

 مشاريع تطبيقية. .3

  الكتاب المقرر 

Essentials of Organizational Behavior, by Robins, S. P. and Judge, T. A., 

Published by: Prentice Hall, 10th edition (2010). 

 

  المراجع المساندة

Organizational Behavior, by Schermerhorn, J., Hunt, J. G., Osborn, R. N., 

Published by: John Wiley & Sons, Inc., 11th edition (2010). 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية
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 لتوزيع محتوى المقرر النظري الجدول الزمني

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 مقدمة في السلوك التنظيمي 

 السلوك التنظيمي على مستوى الفرد: 

 العوامل الشخصية القيم
2  

 3 اإلدراك 

 4 االتجاهات النفسية والرضا الوظيفي 

  5 التعلم 

 6 الحوافز االختبار الدوري االول 

 التنظيمي على مستوى الجماعة: السلوك  

 أساسيات ديناميكية الجماعات 
7 

  8 فرق العمل 

 9 االتصال 

 10 القيادة  

 11 القوة والسلوك السياسي 

 12 الصراع والمفاوضات االختبار الدوري الثاني 

 السلوك الفردي على مستوى المنظمة:  

 الهيكل التنظيمي
13 
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 14 الثقافة التنظيمية 

 15 التغيير التنظيمي 

  االختبار النهائي 

 

 نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد 

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

نظر

 ي

عمل

 ي

تدري

 ب

 معتمد

 BHR 381 0 0 3 3  381أدم  التدريب الصيفي

]   [          [ إجباري  المقرر  ]  المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

يهتم هذا المقرر بربط المعرفة النظرية لدى الطالب بالتطبيقات العملية في بيئة األعمال من خالل التعاون     

ومجموعة مختارة من المنشآت االقتصادية والجهات الحكومية وسيتدرب الطالب خالل بين القسم العلمي 

 فترة التدريب على أنشطة الموارد البشرية المطبقة في الواقع العملي.

  Course objectivesأهداف المقرر 

 إعداد الطالب للعمل لدى منظمات األعمال في مجال تخصصه. .1

 منظمات األعمال.تطبيق تدريب وظيفي للطالب في  .2

 إكساب الطالب أخالقيات وسلوكيات العمل. .3

 توضيح وتطبيق كيفية كتابة التقارير. .4

 توفير فرصة الطالب لتطبيق المفاهيم النظرية والعملية في بيئة العمل. .5

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 ال يوجد عناصر نظرية لهذه المادة.  .1

 ال توجد محاضرات لهذه المادة. .2

 يمكن للمشرف على المادة أن يقدم بعض المعلومات المناسبة لبيئة العمل. .3

 .يمكن للمنظمة التي يتدرب فيها الطالب أن تطلب منه تدريب متخصص له عالقة بالمنظمة .4

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )
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 Knowledgeمعرفية  -أ

 أن:بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على 

 يربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي. .1

 يواجه المشكالت العملية واقتراح الحلول المناسبة لها. .2

 يتحلى بأخالقيات وسلوكيات العمل. .3

 يكتسب مهارات عملية تطبيقية في مجال تخصصه. .4

 يقوم بإعداد وكتابة وتقديم التقارير. .5

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 المقرر يكون الطالب قادراً على أن:بنهاية هذا 

 يطبق المعرفة والحقائق العلمية المكتسبة من هذا المقرر في حاالت عملية. .1

 يطبق المعرفة المكتسبة في مجال وظائف ادارة الموارد البشرية. .2

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 ون الطالب قادراً على أن:بنهاية هذا المقرر يك

 يناقش التجارب الشخصية من حيث صلتها في تطوير وإدارة الموارد البشرية في المنظمات. .1

 يكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية ، وذلك بالعمل الجماعي التطوعي . .2

وطرق يكون لديه القدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه اخصائي الموارد البشرية  .3

 حلها. 

يكون لديه فرصة لتطبيق المعرفة التي اكتسبها في الصف للقضايا الخاصة التي تواجه ادارة الموارد  .4

 البشرية .

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 يمتلك مهارة العمل الميداني. .1

 القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي.يمتلك مهارة  .2

 يمتلك مهارة ربط  الجانب النظري بالعملي .3

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 تقييم الطالب في الناحية العملية من جهة التدريب. .1

 تقييم تقارير الطالب من قبل المشرف األكاديمي. .2

 لهذه الغاية.مناقشة الطالب من قبل اللجنة المشكلة في القسم  .3

 

 

 

  الكتاب المقرر 

ال يوجد كتاب  .  

 مقرر

  المراجع المساندة:

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 
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 المواقع اإللكترونية

 

 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 التحضير لتدريب الطالب 

  2 البرنامج التدريبي 

 3 البرنامج التدريبي 

 4 البرنامج التدريبي 

  5 البرنامج التدريبي 

 6 البرنامج التدريبي 

 7 البرنامج التدريبي 

  8 عرض وتقديم التقرير النهائي 

 

 

 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد 

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
عمل نظري

 ي

تدري

 ب

 BHR 424 3 0 0 3 424أدم ادارة تقييم األداء

[ إجباري       ]   [     المقرر  ]        BHR312 المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(
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  ومطبوعاتهامختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة 

يقدم هذا المقرر اطارا مفاهيمي لموضوع تقييم األداء كما يناقش عوامل وعناصر تقييم األداء باإلضافة 

الى طرق تقييم األداء  ثم يقف على مشكالت وأخطاء تقييم أداء العاملين ومقومات النظام المتكامل 

 للتقييم.

 

  Course objectivesأهداف المقرر 

الدور الهام إلدارة األداء في إحداث التوافق بين أداء الموظفين و األهداف االستراتيجية التأكيد على  .1

 للمنظمة.

 تقديم شرح شامل للتطورات الحديثة المتعلقة بموضوع إدارة األداء. .2

 تقديم نموذج عملي إلدارة األداء يمكن من خالله شرح كيفية تطوير وتنفيذ نظم فعالة إلدارة األداء .3

  Scientific contentsالعلمي  المحتوى 

 مقدمة عن إدارة األداء. .1

 قياس األداء. .2

 تنفيذ نظام إدارة األداء. .3

 إدارة األداء وتطوير العاملين. .4

 نظم التعويضات والقضايا القانونية. .5

 إدارة أداء فرق العمل. .6

 

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 

 Knowledgeمعرفية  -أ

 المقرر يكون الطالب قادراً على أن: بنهاية هذا

 يشرح الفوائد المترتبة على وضع نظام فعال إلدارة األداء. .1

 يحدد مميزات وعيوب الطرق المختلفة إلدارة األداء.  .2

 يتعرف على تصميم وتنفيذ نظام إلدارة األداء. .3

 " لألداء.SMARTيتعرف على  معايير " .4

 يوثق أداء الموظفين. .5

 األداء والمشاكل الشخصية للموظفين.يفرق ما بين مشاكل  .6

 يناقش الفوائد والمشاكل المتعلقة بنظام إدارة األداء. .7

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يطبق المعرفة والحقائق العلمية المكتسبة من هذا المقرر في حاالت عملية. .1

 في مجال وظائف ادارة الموارد البشرية.يطبق المعرفة المكتسبة  .2

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يناقش التجارب الشخصية من حيث صلتها في تطوير وإدارة الموارد البشرية في المنظمات. .1
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 تحمل المسؤولية ، وذلك بالعمل الجماعي التطوعي. يكون لديه القدرة على .2

يكون لديه القدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه اخصائي الموارد البشرية وطرق  .3

 حلها. 

يكون لديه فرصة لتطبيق المعرفة التي اكتسبوها في الصف للقضايا الخاصة التي تواجه ادارة  .4

 الموارد البشرية .

 Analysis and communicationيل واالتصال مهارات التحل -د

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 يمتلك مهارة العمل الميداني. .1

 يمتلك مهارة القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي. .2

 يمتلك مهارة ربط  الجانب النظري بالعملي .3

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 

 نظرية.االختبارات  .1

 دراسة حاالت. .2

 مشاريع تطبيقية .3

  الكتاب المقرر 

Performance Management, by Aguinis H., Published by Prentice Hall, 2nd 

edition (2009). 

 

  المراجع المساندة

Performance Management: A New Approach for Driving Business Results, 

by Pulakos, E., Published by John Wiley and Sons Inc., (2009). 

 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية.
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 لتوزيع محتوى المقرر النظريالجدول الزمني 

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 مقدمة عن إدارة األداء 

  2 عملية إدارة  األداء 

 3 إدارة األداء والتخطيط االستراتيجي 

 4 تعريف األداء 

  5 قياس األداء 

 6 االختبار الدوري االول 

 7 قياس األداء 

  8 جمع المعلومات الخاصة باألداء 

 9 أهمية نظام إدارة األداء 

 10 تنفيذ نظام إدارة األداء 

 11 إدارة األداء وتطوير العاملين 

 12 االختبارالدوري الثاني 

 13 نظم التعويضات والقضايا القانونية 

 14 إدارة أداء فرق العمل 

 15 إدارة أداء فرق العمل 

  االختبار النهائي 
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 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد 

 األسبوعية االتصال 

 عدد

 الوحدات

عمل نظري معتمد

 ي

تدري

 ب

 BHR 425 3 0 0 3  425أدم  تطوير الموارد البشرية

[ إجباري       ]   [     المقرر  ]        BHR312 المتطلبات السابقة

  اختياري

  تتطلب هذا المقرر )إن وجد(األقسام والكليات التي 

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

يساعد  هذا المقرر الطالب في التعرف على مهنة تنمية وتطوير الموارد البشرية بالتحديد ، ويعرض 

ً ألساليب  تحديد دراسة شاملة عن التدريب والتطوير داخل منظمات األعمال.  وسوف يقدم شرحا

ً عملية  االحتياجات التدريبية، وتصميم وتنفيذ وتقييم برامج التدريب.  كما يغطي هذا المقرر أيضا

 تخطيط وتنفيذ برامح التغيير التنظيمي

  Course objectivesأهداف المقرر 

 التركيز على تنمية الموارد البشرية باعتباره مجال للممارسة المهنية. .1

 الموارد البشرية وأهداف المنظمة واستراتيجياتها. توضيح العالقة بين تنمية .2

 مناقشة النظريات األساسية والتوجهات الحديثة في مجال تنمية الموارد البشرية. .3

 شرح األساليب المختلفة للوفاء باالحتياجات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية. .4

 تحديد االحتياجات التدريبية. .5

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 مقدمة عن تنمية الموارد البشرية. .1

 اإلطار النظري والفلسفي لتنمية الموارد البشرية. .2

 خطط وسياسات تنمية الموارد البشرية. .3

 التدريب والتطوير. .4

 تنمية المنظمة. .5

 االرتقاء بتنمية الموارد البشرية. .6

 التحديات التي تواجه تنمية الموارد البشرية. .7

 

 

  (:Course Outcomesللمقرر )المخرجات المتوقعة 
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 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يعرف دور ووظيفة أخصائي تنمية الموارد البشرية. .1

 يستوعب كيفية استفادة المنظمة من مهارات وقدرات الموظفين. .2

 الحلول المناسبة لها.يحدد االحتياجات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية واقتراح  .3

 يتعرف على االستخدامات المتعددة للتدريب والتعليم وتطوير المسار الوظيفي في بيئة العمل. .4

 يصمم برامج تدريب فعالة للتغلب على المشاكل المرتبطة  باألداء. .5

 يميز بين البرامج التدريبية والحلول األخرى غير التدريبية المستخدمة لمعالجة مشاكل األداء. .6

 يصف المسار الوظيفي وأهميته لكل من الفرد والمنظمة . .7

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يطبق المعرفة والحقائق العلمية المكتسبة من هذا المقرر في حاالت عملية . .1

 .يطبق المعرفة المكتسبة في مجال وظائف ادارة الموارد البشرية .2

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يناقش التجارب الشخصية من حيث صلتها في تطوير وإدارة الموارد البشرية في المنظمات. .1

 الجماعي التطوعي .يكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية ، وذلك بالعمل  .2

يكون لديه القدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه اخصائي الموارد البشرية وطرق  .3

 حلها. 

يكون لديه فرصة لتطبيق المعرفة التي اكتسبوها في الصف للقضايا الخاصة التي تواجه ادارة  .4

 الموارد البشرية .

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 يمتلك مهارة العمل الميداني. .1

 يمتلك مهارة القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي. .2

 يمتلك مهارة ربط  الجانب النظري بالعملي. .3

 

 

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 االختبارات نظرية. .1

 دراسة حاالت. .2

 تطبيقية. مشاريع .3

  الكتاب المقرر 

Foundations of Human Resource Development, by Swanson, R. and Holton, 

E., published by Berrett-Koehler Publishers; 2nd  edition (2009). 
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  الكتاب المقرر 

Developing and Training Human Resources in Organizations, by Wexley, K. 

and Latham, G., published by Prentice Hall; 3rd  edition (2002).). 

 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظريالجدول 

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 تنمية الموارد البشرية كأحد المجاالت ذات التطبيقات المهنية 

  2 نظرة تاريخية عن تنمية الموارد البشرية 

 3 النماذج والعمليات ذات العالقة بتنمية الموارد البشرية 

 4 بتنمية الموارد البشريةالنظريات ذات العالقة  

  5 النظريات ذات العالقة بتنمية الموارد البشرية 

 6 االختبار الدوري االول 
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 7 الجوانب المتعلقة بتنمية الموارد البشرية ) التعليم(  

  8 نظرة عامة عن التدريب والتطوير 

 9 تطبيقات عملية في مجال التدريب والتطوير 

 10 مجال التدريب والتطويرتطبيقات عملية في  

 11 نظرة عامة عن تنمية المنظمة 

 12 االختبارالدوري الثاني 

 13 االستراتيجية وتنمية الموارد البشرية 

 14 خطط وسياسات تنمية الموارد البشرية 

 15 التحديات التي تواجه تنمية الموارد البشرية 

  االختبار النهائي 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد 

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
عمل نظري

 ي

تدري

 ب

 BHR 426 3 0 0 3  426أدم  التطوير التنظيمي

[ إجباري       ]   [     المقرر  ]        BHR312 المتطلبات السابقة

  اختياري

  هذا المقرر )إن وجد(األقسام والكليات التي تتطلب 

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

يوضح هذا المقرر نظريات التطوير التنظيمي وتطبيقاته ، باإلضافة إلى دوره في تحسين األداء 

التنظيمي وكذلك تهيئة بيئة العمل الصحية. كما يتناول المقرر عملية تخطيط وتنفيذ وسائل التداخل 

ً تأثير العوامل الداخلية  المختلفة من أجل إحداث تغيير على مستوى منظمة األعمال. ويتناول أيضا

 والخارجية على إحداث التغيير داخل المنظمة في ظل التقلبات المستمرة في بيئة األعمال المعاصرة.

  Course objectivesأهداف المقرر 
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في التطوير التنظيمي وربطها بحاالت عملية  شرح النظريات األساسية والمبادئ واالتجاهات .1

 في بيئة العمل.

 التأكيد على دور أخصائي التغيير التنظيمي كعامل أساسي للتغيير. .2

 التعريف بنماذج التغيير والتطوير التنظيمي، بما في ذلك التطبيقات والتقنيات الحديثة. .3

 ح في بيئة األعمال المعاصرة.زيادة الوعي والفهم بالتطوير التنظيمي باعتباره عامال للنجا .4

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 مقدمة في التطوير التنظيمي. .1

 طبيعة التغيير. .2

 عملية التطوير التنظيمي. .3

 وسائل التدخل إلجراء التغيير. .4

 تطبيقات خاصة للتطوير التنظيمي. .5

 التوجهات المستقبلية للتطوير التنظيمي. .6

  (:Course Outcomes) المخرجات المتوقعة للمقرر

 

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 تقديم فهم عام للتطوير التنظيمي والتأكيد على ضرورة التغيير والتجديد. .1

 شرح ديناميكيات التغيير التنظيمي. .2

 تحديد األغراض والمشاكل واألسباب المرتبطة بالتغيير التنظيمي. .3

 وسائل التدخل التي من شأنها أن تؤدي إلى التغيير التنظيمي. استخدام .4

 التمييز بين دور الخبير االستشاري ، ودور القائم بالتغيير في عملية التطوير التنظيمي. .5

 استيعاب مهارات حل المشكالت الحرجة ذات العالقة بالتطوير التنظيمي. .6

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 يكون الطالب قادراً على أن: بنهاية هذا المقرر

 يطبق المعرفة والحقائق العلمية المكتسبة من هذا المقرر في حاالت عملية. .1

 يطبق المعرفة المكتسبة في مجال وظائف ادارة الموارد البشرية. .2

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 الطالب قادراً على أن:بنهاية هذا المقرر يكون 

 يناقش التجارب الشخصية من حيث صلتها في تطوير وإدارة الموارد البشرية في المنظمات. .1

 يكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية ، وذلك بالعمل الجماعي التطوعي. .2

يكون لديه القدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه اخصائي الموارد البشرية وطرق  .3

 ها.حل

يكون لديه فرصة لتطبيق المعرفة التي اكتسبوها في الصف للقضايا الخاصة التي تواجه ادارة  .4

 الموارد البشرية .

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 يمتلك مهارة العمل الميداني. .1

 مواكبة التطور التكنولوجي.يمتلك مهارة القدرة على  .2

 يمتلك مهارة ربط  الجانب النظري بالعملي .3
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  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 االختبارات نظرية. .1

 دراسة حاالت. .2

 مشاريع تطبيقية .3

 

 

  الكتاب المقرر 

Organization Development and change, by Cummings T. and Worley, C., 

).2008( edition thpublished by Cengage Learning, 9 

 

  المراجع المساندة

Organization Development and change, by Cummings T. and Worley, C., 

).2008( edition thpublished by Cengage Learning, 9 

 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Thomas%20G.%20Cummings
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Thomas%20G.%20Cummings
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 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 التطوير التنظيمي  مقدمة في  

  2 طبيعة التغيير المخطط  

 3 أخصائي التطوير التنظيمي 

 4 عملية التطوير التنظيمي 

  5 تشخيص المنظمات، والمجموعات, والوظائف. 

 6 االختبار الدوري االول 

 7 قيادة وإدارة التغيير   

  8 تقييم وسائل التدخل إلحداث التطوير التنظيمي 

 9 الهيكلية ) إعادة الهيكلة للمنظمات (  -التدخل الفنية وسائل  

 10 الهيكلية ) تصميم العمل ( -وسائل التدخل الفنية  

 11 وسائل التدخل ذات العالقة بإدارة الموارد البشرية   

 12 االختبارالدوري الثاني 

 13 وسائل التدخل ذات العالقة بالتغيير االستراتيجي 

 14 للتطوير التنظيمي  تطبيقات خاصة  

 15 التوجهات الحديثة للتطوير التنظيمي   

  االختبار النهائي 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد 

 األسبوعية االتصال 
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نظر

 ي

عمل

 ي

تدري

 ب

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد

 BHR 427 3 0 0 3  427أدم  النوع االجتماعي والتنمية البشرية

[    [ إجباري       ]   المقرر  ]  BHR 211 المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

، نشر ثقافة النوع االجتماعي في االدارة  يهدف هذا المقرر الى تعريف الطالب لمفهوم الجندر، التميز   

وعمليات الضبط االجتماعي والتنمية المجتمعية والتنمية المستدامة ، وعمليات االتصال الجماهيري 

 وعالقتها في دمج المرأة في صنع القرار السياسي واالجتماعي وتمثيلها في كافة المستويات االجتماعية

  Course objectivesأهداف المقرر 

 تقديم المنظور الشمولي إلشراك كافة عناصر المجتمع في استراتيجيات التنمية البشرية. .1

التأكيد على أهمية تبني مبادئ العدالة االجتماعية في إدارة الموارد البشرية لدعم األهداف االقتصادية  .2

 للمنظمات.

ومنظمات األعمال  إبراز حاالت التوازن في العديد من استراتيجيات وسياسات ومنشآت المجتمع .3

 والقطاع المؤسسي.

االهتمام بطرح الفكر العلمي والحاالت المرتبطة بالنوع االجتماعي وعالقته بأسس ومقومات التنمية  .4

 البشرية المستدامة وبما يتواكب مع القيم المحلية.

 

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

البشرية وإبراز الفكر العلمي المعاصر حول  التعريف بالنهج الحديث في مجال تنمية الموارد .1

 استراتيجيات وسياسة التنمية الشمولية.

التركيز على إبراز أطروحة النوع االجتماعي كركيزة حيوية للقرارات اإلدارية وكذلك إثراء  .2

 الطالب بمبادئ إدارة وتنمية الموارد البشرية المستدامة وفقاً للمنظور التنموي المعاصر.

لب بأساليب تقييم أداء قطاعات المجتمع  ومنظمات األعمال حيال االتفاقيات  واإلعالنات إثراء الطا .3

 الدولية المتعلقة بالتنمية

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 والتنمية الشمولية.يتعرف على مفهوم المنظور الشمولي  .5

 يتعرف على عناصر العدالة االجتماعية ودورها في إدارة التنمية البشرية. .6
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يقدر على الربط العلمي والحاالت المرتبطة بالنوع االجتماعي وعالقته بأسس ومقومات التنمية  .7

 البشرية المستدامة.

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 قادراً على أن:بنهاية هذا المقرر يكون الطالب 

 يطبق المعرفة والحقائق العلمية المكتسبة من هذا المقرر في حاالت عملية. .1

 يطبق المعرفة المكتسبة في مجال وظائف ادارة الموارد البشرية. .2

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 على أن:بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً 

 يناقش التجارب الشخصية من حيث صلتها في تطوير وإدارة الموارد البشرية في المنظمات. .1

 يكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية ، وذلك بالعمل الجماعي التطوعي . .2

يكون لديه القدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه اخصائي الموارد البشرية وطرق  .3

 حلها. 

ه فرصة لتطبيق المعرفة التي اكتسبها في الصف للقضايا الخاصة التي تواجه ادارة الموارد يكون لدي .4

 البشرية .

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 يمتلك مهارة العمل الميداني .1

 التكنولوجي.يمتلك مهارة القدرة على مواكبة التطور  .2

 يمتلك مهارة ربط  الجانب النظري بالعملي .3

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 االختبارات نظرية. .1

 دراسة حاالت. .2

 مشاريع تطبيقية. .3

 

 

 

 

  الكتاب المقرر 

Carole Elliott , Sharon Turnbull,” )Critical Thinking in Human Resource 

Development (Routledge Studies in Human Resource Development), Routledge; 

1 edition (May 19, 2005), ISBN-10: 0415329175. 

 

  المراجع المساندة

Pat Hargreaves & Peter Jarivis, "Human Resource Development", Konggan 

pages, (2000), ISBN: 074943223. 

 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Carole%20Elliott
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Sharon%20Turnbull
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  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 التعريف بالنهج الحديث في مجال تنمية الموارد البشرية  

  2 إبراز الفكر العلمي المعاصر حول استراتيجيات وسياسة التنمية الشمولية 

 3 إبراز الفكر العلمي المعاصر حول استراتيجيات وسياسة التنمية الشمولية 

 
أطروحة النوع االجتماعي كركيزة حيوية للقرارات التركيز على إبراز 

 اإلدارية
4 

  5 التركيز على إبراز أطروحة النوع االجتماعي كركيزة حيوية للقرارات اإلدارية  

 6 االختبار الدوري األول 

 7 مبادئ إدارة وتنمية الموارد البشرية المستدامة وفقاً للمنظور التنموي المعاصر 
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  8 وتنمية الموارد البشرية المستدامة وفقاً للمنظور التنموي المعاصرمبادئ إدارة  

 9 أساليب تقييم أداء قطاعات المجتمع 

 10 أساليب تقييم أداء قطاعات المجتمع 

 11 أساليب تقييم أداء قطاعات المجتمع  ومنظمات األعمال حيال االتفاقيات 

 12 االختبار الدوري الثاني 

 
أداء قطاعات المجتمع  ومنظمات األعمال حيال االتفاقيات  أساليب تقييم 

 واإلعالنات الدولية المتعلقة بالتنمية
13 

 
أساليب تقييم أداء قطاعات المجتمع  ومنظمات األعمال حيال االتفاقيات  

 واإلعالنات الدولية المتعلقة بالتنمية
14 

 15 مراجعة 

  االختبار النهائي 

 

 ()نموذج توصيف المقرر

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد 

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

عمل نظري

 ي

تدري

 ب

 معتمد

 BHR 431 3 0 0 3  431ادر  نظم معلومات الموارد البشرية

[ إجباري       ]   [     المقرر  ] BHR312, BMIS 211 المتطلبات السابقة

  اختياري

  والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(األقسام 

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

يركز هذا المقرر على بناء نظام معلومات مصمم خصيصا لكل ما يتعلق بإدارة الموارد البشرية مثل 

المقرر الموضوعات المتعلقة الرواتب، التوظيف، االختيار، التطوير المهني، التدريب . كلك يغطى هذا 

 بتحليل االحتياجات، تعريف واختيار البيانات األساسية، تصميم النظام، التقييم، صيانة النظام.

 

  Course objectivesأهداف المقرر 
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 شرح معاني المصطلحات المستخدمة لوصف التقنيات والمفاهيم الخاصة بنظم معلومات األعمال. .1

 الحاسوب للوظائف المتعددة الخاصة بالموارد البشرية.االستخدام الجيد لنظام  .2

وصف الطرق التي تستخدم من خاللها الحاسبات قي منظمات األعمال وفي إدارة الموارد البشرية،  .3

وهذه المفاهيم تتضمن االتصاالت، قواعد البيانات، نظم الموارد البشرية، والتوجهات المستقبلية 

 لنظم المعلومات.

 تطوير النظم، تتضمن مراحل البحث، التحليل، التصميم، وتطبيق النظم. فهم أهمية عملية .4

القدرة على تحديد واقتراح اإلجابات المناسبة للجوانب التنظيمية، والثقافية، واإلدارية التي تنبع  .5

 من تطوير، وتطبيق واستخدام نظم المعلومات المحوسبة.

 

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 إدارة الموارد البشرية ونظم معلومات الموارد البشرية. مقدمة في .1

 تحديد احتياجات نظم معلومات الموارد البشرية. .2

 تطبيق نظم معلومات الموارد البشرية . .3

 تطبيقات نظم معلومات الموارد البشرية. .4

 

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 

 Knowledgeمعرفية  -أ

 يكون الطالب قادراً على أن: بنهاية هذا المقرر

 يكتسب المهارات باستخدام نظم المعلومات. .1

 يفهم إمكانيات وقيود نظم معلومات الموارد البشرية. .2

 يعرف كيفية استخدام المعلومات التي توفرها هذه النظم . .3

 يشارك في وضع مواصفات وتطبيق النظم الحديثة. .4

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 المقرر يكون الطالب قادراً على أن:بنهاية هذا 

 يطبق المعرفة والحقائق العلمية المكتسبة من هذا المقرر في حاالت عملية . .1

 يطبق المعرفة المكتسبة في مجال وظائف ادارة الموارد البشرية. .2

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 يكون الطالب قادراً على أن:بنهاية هذا المقرر 

 يناقش التجارب الشخصية من حيث صلتها في تطوير وإدارة الموارد البشرية في المنظمات. .1

 يكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية ، وذلك بالعمل الجماعي التطوعي. .2

رق يكون لديه القدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه اخصائي الموارد البشرية وط .3

 حلها.

يكون لديه فرصة لتطبيق المعرفة التي اكتسبها في الصف للقضايا الخاصة التي تواجه ادارة  .4

 الموارد البشرية .

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 يمتلك مهارة العمل الميداني. .1

 على مواكبة التطور التكنولوجي.يمتلك مهارة القدرة  .2



55 
 

 يمتلك مهارة ربط  الجانب النظري بالعملي .3

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 االختبارات نظرية. .1

 دراسة حاالت. .2

 مشاريع تطبيقية .3

  الكتاب المقرر 

Human Resource Information Sys, by M. J. Kavanagh, M. Thite, Published by: 

Sage Publications, (2009). 

 

  المراجع المساندة

Human Resource Development and Information Technology: Making Global 

connections, by C. M.  Sleezer, T. I. Wentlig, and R. L. Cude, Published by: 

Kluwer Academic Publishers, 2nd edition (2002). 

 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونيةالمجالت 

 

 

 

 

 

 

 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات
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 1 مقدمة في إدارة الموارد البشرية ونظم معلومات الموارد البشرية   

  2 تطور إدارة الموارد البشرية ونظم معلومات الموارد البشرية  

 3 وتطبيقات قواعد البيانات في نظم معلومات الموارد البشرية مفاهيم  

 4 تصميم نظم معلومات الموارد البشرية 

  5 تحليل احتياجات نظم معلومات الموارد البشرية 

 6 االختبار الدوري االول 

 7 تبرير تكلفة االستمرار في نظم المعلومات اإلدارية 

  8 معلومات الموارد البشريةتطوير إدارة المشروع  وقبول نظم  

 9 تطوير إدارة المشروع  وقبول نظم معلومات الموارد البشرية 

 10 إدارة التغيير : تطبيق، دمج، صيانة نظم معلومات الموارد البشرية 

 11 اإلدارة في الموارد البشرية ونظم معلومات الموارد البشرية  

 12 االختبارالدوري الثاني 

 13 واالختيار في بيئة االنترنتالتوظيف  

 14 األهمية المتزايدة إلدارة الموارد البشرية الدولية 

 15 حماية المعلومات في نظم معلومات الموارد البشرية 

  االختبار النهائي 

 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد 

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
نظر

 ي

عمل

 ي

تدري

 ب

تطبيقات الحاسب اآللي في الموارد 

 البشرية

 BHR 432 3 1 0 3  432أدم 
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[ إجباري       ]   [     المقرر  ] BHR 431,  CPIT 100 المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتهامختصر وصف المقرر 

يركز هذا المقرر على تعريف الطالب على برنامج انشاء قواعد البيانات للموارد البشرية ) ميكرو سوفت 

اكسس( وتدريب الطالب على التعامل مع البرنامج وإنشاء قواعد البيانات الخاصة بالموارد البشرية في 

 المنظمة.

  Course objectivesأهداف المقرر 

معرفة المفاهيم األساسية المرتبطة بقواعد البيانات واستخداماتها في إدارة المنظمات واألفراد  .1

 ووظائفها ومجاالت تطبيقها.

تدريب الطالب على التعامل مع برنامج قواعد البيانات أكسس لترتيب وتنظيم ومراقبة البيانات  .2

 المتاحة في المنظمة.

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 مقدمة في الحاسب اآللي ) المفاهيم والمكونات األساسية( .1

 (.MISنظم المعلومات اإلدارية ) .2

 (.E-Managementاإلدارة اإللكترونية وأتمتت العمليات اإلدارية ) .3

 التعرف على ميكرو سوفت أكسس. .4

 .ملخص ألنواع البيانات في األكسس و كيفية االختيار بينها .5

 

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يكتسب المهارات الالزمة لفهم كيفية عمل قواعد بيانات  في شتى الميادين. .1

 يحلل أنظمة المعلومات  في اإلدارة. .2

 إلى تنفيذه.يفهم المرور من فهم النظام إلى تحليله ثم  .3

 يعرف مجاالت استخدامات الحاسب اآللي في ادارة الموارد البشرية. .4

 يعرف أهمية استخدام الحاسب اآللي في ادارة الموارد البشرية. .5

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 لمقرر في حاالت عملية.يطبق المعرفة والحقائق العلمية المكتسبة من هذا ا .1

 يطبق المعرفة المكتسبة في مجال وظائف ادارة الموارد البشرية. .2

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 الموارد البشرية في المنظمات.يناقش التجارب الشخصية من حيث صلتها في تطوير وإدارة  .1

 يكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية ، وذلك بالعمل الجماعي التطوعي. .2
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يكون لديه القدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه اخصائي الموارد البشرية وطرق  .3

 حلها. 

تي تواجه ادارة الموارد يكون لديه فرصة لتطبيق المعرفة التي اكتسبها في الصف للقضايا الخاصة ال .4

 البشرية .

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 يمتلك مهارة العمل الميداني. .1

 يمتلك مهارة القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي. .2

 يمتلك مهارة ربط  الجانب النظري بالعملي .3

  التقييم للعناصر الرئيسية السابقة طرق 

 االختبارات نظرية. .1

 دراسة حاالت. .2

 مشاريع تطبيقية .3

 

 

 

  الكتاب المقرر 

 ، م/ محمد ابو العال، مكتبة جرير. 2013مايكرو سوفت اكسس 

 

  المراجع المساندة

 ، مكتبة جرير.2007مايكرو سوفت اكسس 

برايان هوبكنز وجيمس ماركهام، ترجمة خالد العامري ، دار االدارة اإللكترونية للموارد البشرية، 

 (.2006الفاروق للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى )

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية.
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 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 مقدمة في الحاسب اآللي ) المفاهيم والمكونات األساسية( 

  2 التعرف على ميكرو سوفت أكسس 

 3 إدارة الحقول ضمن بيئة اكسس 

 4 البيانات من فئة نص 

 
تحريك الحقول, الحقل من نوع تاريخ/ساعة ضمن بيئة أكسس ، فرز, تصفية 

Filter استخراج( البيانات حسب معيار محددextract data by criteria ,)

 Replaceواستبدال: findبحث 

5  

 6 االختبار الدوري األول 

 7 فئة العملة ضمن بيئة اكسس 

  8 ملخص ألنواع البيانات في األكسس و كيفية االختيار بينها 

 9 الحقول من نوع نعم/ال ضمن بيئة اكسس 

 10 بيئة اكسس االرتباط التشعيبي ضمن 

 11 حذف, إعادة تسمية, نسخ وتنسيق الجداول، استيراد/تصدير البيانات 

 12 االختبارالدوري الثاني 

 13 حقل المفتاح 

 Lookup Wizard 14الحقول من نوع:   
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 15 العالقات بين الجداول 

  االختبار النهائي 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد 

 األسبوعية االتصال 

 عدد

 الوحدات

نظر معتمد

 ي

عمل

 ي

تدري

 ب

قضايا عالمية في إدارة الموارد 

 البشرية

 BHR 433 3 0 0 3  433أدم 

[ إجباري       ]   [     المقرر  ] BHR 312 المتطلبات السابقة

  اختياري

  )إن وجد( األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

الغرض من هذا المقرر هو تعريف الطالب بأهم القضايا العالمية والمؤثرات على سوق الموارد البشرية 

 العالمي والتعرف على انواع التعيين والتوظيف الدولي والتغيرات في السوق العالمي.

  Course objectivesأهداف المقرر 

الهدف من هذا المقرر هو تعريف الطالب بأهم القضايا العالمية للموارد البشرية خصوصا في 

امريكا واالتحاد االوروبي ودول شرق اسيا باإلضافة الى العالم العربي والتعرف على اهم االتفاقيات الدولية 

 المتعلقة بالموارد البشرية .

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 التغيرات الحديثة في سوق العمل العربي .1

 المؤثرات على الموارد البشرية في السوق العالمي .2

 االختالفات والمعايير للموارد البشرية في العالم العربي .3

 مشاكل الموارد البشرية في العالم العربي .4

 ادارة الموارد البشرية من منظور عالمي .5

 متعلقة بالموارد البشريةاالتفاقيات الدولية ال .6

 

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )
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 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يتعرف على اهم القضايا المؤثرة في الموارد البشرية بسوق العمل العالمي .1

 للموارد البشريةيتعرف على مواصفات الموظفين والمتطلبات العالمية  .2

 يتعلم دراسة االسواق العالمية الراهنة  .3

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يطبق المعرفة والحقائق العلمية المكتسبة من هذا المقرر في حاالت عملية. .1

 البشرية.يطبق المعرفة المكتسبة في مجال وظائف ادارة الموارد  .2

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يناقش التجارب الشخصية من حيث صلتها في تطوير وإدارة الموارد البشرية في المنظمات. .1

 بالعمل الجماعي التطوعي .يكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية ، وذلك  .2

يكون لديه القدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه اخصائي الموارد البشرية وطرق  .3

 حلها. 

يكون لديه فرصة لتطبيق المعرفة التي اكتسبها في الصف للقضايا الخاصة التي تواجه ادارة الموارد  .4

 البشرية .

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 يمتلك مهارة العمل الميداني. .1

 يمتلك مهارة القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي. .2

 يمتلك مهارة ربط  الجانب النظري بالعملي .3

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 االختبارات نظرية. .1

 دراسة حاالت. .2

 تطبيقية.مشاريع  .3

 

 

 

 

 

  الكتاب المقرر 

فريد كورتل ونوري منير , إدارة الموارد البشرية في زمن العولمة , دار المجتمع العربي للنشر والتوزيع 

 .2011,عمان األردن 

 

  المراجع المساندة
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مكتبة  -2005 المنهج الحديث في ادارة االفراد ) ادارة الموارد البشرية( ا. د. مدني عبد القادر عالقي

 جدة.  -خوارزم 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية

 

 

 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 الموارد البشرية من منظور عالمي 

  2 إلدارة الموارد البشرية الدور االستراتيجي 

 3 التغيرات الحديثة في سوق العمل العربي 

 4 التغيرات الحديثة في سوق العمل العربي 

  5 المؤثرات على الموارد البشرية في السوق العالمي 

 6 االختبار الدوري االول 

 7 االختالفات والمعايير للموارد البشرية العالمية 

  8 والمعايير للموارد البشرية العالميةاالختالفات  

 9 مشاكل الموارد البشرية في العالم العربي 

 10 مشاكل الموارد البشرية في العالم العربي  

 11 ادارة الموارد البشرية من منظور عالمي 

 12 االختبار الدوري الثاني 

 13 االتفاقيات الدولية المتعلقة بالموارد البشرية 

 14 االتفاقيات الدولية المتعلقة بالموارد البشرية 

 15 حلقة دراسية  

  االختبار النهائي 
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 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد 

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
نظر

 ي

عمل

 ي

تدري

 ب

 BHR 434 3 0 0 3  434أدم  االدارة االستراتيجية للموارد البشرية

[ إجباري       ]   [     المقرر  ] BHR 312 المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

رئيسية لمنظمات األعمال. كما يشرح هذا يوضح هذا المقرر أهمية الموارد البشرية كميزة تنافسية      

المقرر كيفية تنمية ممارسات فعالة إلدارة الموارد البشرية بحيث تدعم كل من استراتيجيات المنظمة ككل 

 واستراتيجيات وحدات األعمال .

  Course objectivesأهداف المقرر 

 البشرية في المنظمات الحديثة.التركيز على الدور االستراتيجي الذي تلعبه إدارة الموارد  .1

 التعرف بعمق على إدارة الموارد البشرية من منظور نظامي واستراتيجي. .2

تفسير العالقة بين اإلدارة االستراتيجية ، وتخطيط الموارد البشرية، وممارسات إدارة الموارد  .3

 البشرية.

 لية للمنظمة.توضيح كيفية تأثير استراتيجية الموارد البشرية على االستراتيجية الك .4

 مناقشة القضايا المعاصرة في مجال إدارة الموارد البشرية . .5

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 مقدمة عن اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية.  .1

 االستراتيجية وإدارة الموارد البشرية. .2

 مضامين اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية. .3

 االستراتيجية لوظائف إدارة الموارد البشرية.األبعاد  .4

 إدارة الموارد البشرية علي المستوى العالمي. .5

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 منظمات األعمال المعاصرة.يتعرف على الدور االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية في  .1

 يدرك أهمية التوافق بين سياسات الموارد البشرية واستراتيجيات األعمال. .2

 يصمم سياسات وممارسات الموارد البشرية بما يتفق مع منظور أوسع وهو استراتيجية األعمال . .3
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 يفهم القضايا المعاصرة في مجال إدارة الموارد البشرية. .4

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يطبق المعرفة والحقائق العلمية المكتسبة من هذا المقرر في حاالت عملية. .1

 يطبق المعرفة المكتسبة في مجال وظائف ادارة الموارد البشرية. .2

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 نهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:ب

 يناقش التجارب الشخصية من حيث صلتها في تطوير وإدارة الموارد البشرية في المنظمات. .1

 يكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية ، وذلك بالعمل الجماعي التطوعي. .2

الموارد البشرية وطرق يكون لديه القدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه اخصائي  .3

 حلها. 

يكون لديه فرصة لتطبيق المعرفة التي اكتسبها في الصف للقضايا الخاصة التي تواجه ادارة الموارد  .4

 البشرية .

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 يمتلك مهارة العمل الميداني. .1

 يمتلك مهارة القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي. .2

 يمتلك مهارة ربط  الجانب النظري بالعملي .3

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 االختبارات نظرية. .2

 دراسة حاالت. .3

 مشاريع تطبيقية. .4

 

 

 

 

  الكتاب المقرر 

Strategic Human Resource Management, by Mello, J., Published by: Cengage 

Learning, Inc., 3rd    edition (2011). 

 

  الكتاب المقرر 

Strategic Human Resource Management, by Saunders, M., Millmore, M., 

Lewis, P., Thornhill, A., Morrow, T., Published by: Prentice Hall, (2007). 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية

 

http://www.pearsoned.co.uk/Bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=Mark+Saunders&Download=1&SearchTerm=Mark+Saunders
http://www.pearsoned.co.uk/Bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=+Mike+Millmore&Download=1&SearchTerm=+Mike+Millmore
http://www.pearsoned.co.uk/Bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=+Philip+Lewis&Download=1&SearchTerm=+Philip+Lewis
http://www.pearsoned.co.uk/Bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=+Adrian+Thornhill&Download=1&SearchTerm=+Adrian+Thornhill
http://www.pearsoned.co.uk/Bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=+Trevor+Morrow&Download=1&SearchTerm=+Trevor+Morrow
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 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 منظور االستثمار في إدارة الموارد البشرية 

  2 الموارد البشرية المسئولية االجتماعية وإدارة  

 3 اإلدارة االستراتيجية 

 4 الدور االستراتيجي المتزايد إلدارة الموارد البشرية 

  5 تخطيط الموارد البشرية 

 6 االختبار الدوري االول 

 7 قوانين العمل  

  8 التعيين  

 9 التدريب والتنمية 

 10 إدارة األداء والمعلومات المرتدة عن األداء 

 11 التعويضات  

 12 االختبار الدوري الثاني 

 13 الفصل / المحافظة على الموارد البشرية  

 14 إدارة الموارد البشرية علي المستوى العالمي 

 15 إدارة الموارد البشرية علي المستوى العالمي 

  االختبار النهائي 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد 

 األسبوعية االتصال 
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عمل نظري

 ي

تدري

 ب

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد

 BHR 435 3 0 0 3  435أدم  االدارة في بيئة متعددة الثقافات

[    [ إجباري       ]   المقرر  ]  BHR 211 المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

يركز هذا المقرر على تزويد الطالب بالمهارات الالزمة لغايات التفاوض مع اآلخرين. ومعرفة  العوامل    

المختلفة التي تؤثر على المفاوضات، والتعرف على خطوات عملية المفاوضة، واالطالع على مختلف 

 تقنيات التفاوض

  Course objectivesأهداف المقرر 

 مناقشة أسس التفاوض كأداة من أدوات االتصال بين الثقافات المختلفة . .1

 مناقشة المفاهيم اإلدارية للتفاوض وكيفيتها ومنجها وتكتيكاتها. .2

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 التفاوضي. المفهوم والخصائص  الشخصية والثقافية والسلوك  -المفاوضات   .1

 استخدام الفريق التفاوضي. -مناهج التفاوض والدافعية   -مبادئ التفويض  .2

 استراتيجيات التفاوض وتكتيكاته. -اإلعداد للمفاوضات  -مهارات حل الصراع  .3

 

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 

 Knowledgeمعرفية  -أ

 على أن:بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً 

 يتعرف على مفهوم المفاوضات وخصائصها. .1

 يتعرف على استخدام مبادئ التفويض. .2

 يتعامل مع مناهج التفاوض والدافعية. .3

 يتعرف على مهارات حل الصراع واإلعداد للمفاوضات. .4

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 والحقائق العلمية المكتسبة من هذا المقرر في حاالت عملية.يطبق المعرفة  .1

 يطبق المعرفة المكتسبة في مجال وظائف ادارة الموارد البشرية. .2
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 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 من حيث صلتها في تطوير وإدارة الموارد البشرية في المنظمات.يناقش التجارب الشخصية  .1

 يكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية ، وذلك بالعمل الجماعي التطوعي . .2

يكون لديه القدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه اخصائي الموارد البشرية وطرق  .3

 حلها. 

اكتسبها في الصف للقضايا الخاصة التي تواجه ادارة الموارد يكون لديه فرصة لتطبيق المعرفة التي  .4

 البشرية .

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 يمتلك مهارة العمل الميداني. .1

 يمتلك مهارة القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي. .2

 ط  الجانب النظري بالعملييمتلك مهارة رب .3

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 االختبارات نظرية. .1

 دراسة حاالت. .2

 مشاريع تطبيقية. .3

  الكتاب المقرر 

Mary L. Lonnerley, B. Pedersen " Leadership in a Diverse and Multicultural 

Environment", 2005, Sage Publisherm ISBN: 0761988602, ISBN: 13-

9780761988601. 

  المراجع المساندة 

Dr. Mary L. Connerley, Paul B. Pedersen,” Leadership in a Diverse and 

Multicultural Environment”, Sage Publications, Inc; 1 edition )March 2, 2005(, 

ISBN-10: 0761988602. 

القاهرة، سنة  –د عبد الغني هالل ، مركز تطوير األداء والتنمية مهارات التفاوض ،االستاذ الدكتور محم

 .2009 النشر

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والمواقع اإللكترونية

 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Dr.%20Mary%20L.%20Connerley
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Paul%20B.%20Pedersen
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 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 مقدمه 

  2 المفاوضات  

 3 المفهوم والخصائص  الشخصية  

 4 الخصائص  الثقافية والسلوك التفاوضي 

  5 مبادئ التفويض 

 6 االختبار الدوري االول 

 7 مناهج التفاوض والدافعية 

  8 استخدام الفريق التفاوضي 

 9 مهارات حل الصراع 

 10 (1اإلعداد للمفاوضات ) 

 11 (2) اإلعداد للمفاوضات 

 12 االختبار الدوري الثاني 

 13 استراتيجيات التفاوض وتكتيكاته 

 14 مواضيع متقدمة 

 15 مراجعه 

  االختبار النهائي 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد 

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

نظر

 ي

عمل

 ي

 معتمد تدريب

 BHR 491 3 0 0 3  491أدم  التخرجمشروع 
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[ إجباري       ]   [     المقرر  ] BMIS 212 المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

اجراء البحوث العلمية باستخدام  المنهج واألساليب الصحيحة يركز هذا المقرر على تدريب الطالب على   

في اعداد البحوث العلمية، وجعل الطالب يقوم بتنفيذ مشروع ميداني باستخدام كل مكتسبات دراسة 

 المقررات النظرية التي درسها الطالب او التي سيطلع عليها بحكم البحث الذي يجريه.

  Course objectivesأهداف المقرر 

 تهيئة الطالب لموا جهة بيئة العمل الفعلية. .1

تعريف الطالب بعناصر البنى األساسية للبحث من خالل استعراض كافة الركائز والمقومات التي  .2

 تشكل األسس العلمية للبحث باإلضافة إلى استعراض نماذج من البحوث العلمية. 

 ها علمياً.تدريب الطالب على دراسة القضايا االدارية وكيفية التعامل مع .3

 التطبيق الفعلي لمهارات ومناهج البحث العلمي. .4

 تنفيذ مشروع ميداني باستخدام كل مكتسبات دراسة المقررات النظرية .5

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 محاضرات تعريفية من قبل المشرف حول مناهج البحث العلمي. .1

 اختيار موضوعات ذات عالقة بالتخصص لدراستها. .2

 تقسيم الطالب الى فرق عمل . .3

 مناقشة اسماء المشاريع وخطة البحث. .4

 

 

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يقوم بإعداد وتطبيق مشروع بحثي ميداني حسب األصول العلمية. .1

 العلمية في جمع البيانات.يقوم بتطبيق األساليب  .2

 يتعرف على تطبيق األساليب العلمية في التحليل وكتابة النتائج.  .3

 يتعرف على تطبيق األساليب العلمية لدراسة االحتياجات. .4

 يكون لديه المعرفة األساسية بطرق ومناهج البحث والطرق العلمية لتطبيقها. .5

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 المقرر يكون الطالب قادراً على أن:بنهاية هذا 

 يطبق المعرفة والحقائق العلمية المكتسبة من هذا المقرر في حاالت عملية. .1

 يطبق المعرفة المكتسبة في مجال وظائف ادارة الموارد البشرية. .2

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 ون الطالب قادراً على أن:بنهاية هذا المقرر يك

 يناقش التجارب الشخصية من حيث صلتها في تطوير وإدارة الموارد البشرية في المنظمات. .1

 يكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية ، وذلك بالعمل الجماعي التطوعي . .2
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وطرق يكون لديه القدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه اخصائي الموارد البشرية  .3

 حلها. 

يكون لديه فرصة لتطبيق المعرفة التي اكتسبها في الصف للقضايا الخاصة التي تواجه ادارة الموارد  .4

 البشرية .

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 يمتلك مهارة العمل الميداني. .1

 رة على مواكبة التطور التكنولوجي.يمتلك مهارة القد .2

 يمتلك مهارة ربط  الجانب النظري بالعملي .3

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

يتم تقييم الطالب من قبل المشرف ومدى التزام الطالب باستخدام مناهج وأساليب البحث  .1

 العلمي في بحثه.

 لمناقشة بحوث التخرج.يتم التقييم ايضا من قبل اللجنة المشكلة في القسم  .2

 

 

 

 

  الكتاب المقرر 

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ومحمد شلبي. كتابة البحث العلمي: صياغة جديدة. الرياض: مكتبة 

 .م2007الرشد، 

 

  المساندة

 ، ذوقان عبيدات وآخرون. البحث العلمي: مفهومه وأدواته وأساليبه. الرياض: دار أسامة للنشر والتوزيع

1993. 

 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 مواقع االنترنت 

 

 

 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 تسجيل مقرر مشروع التخرج 
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  2 تحديد مشكلة الدراسة 

 3 تحديد مشكلة الدراسة 

 4 تشكيل فريق المشروع 

  5 اختيار اسم المشروع 

 6 كتابة المقترح 

 7 كتابة وتقديم المقترح 

  8 مناقشة مالحظات المشرف على المقترح 

 9 مناقشة التعديالت المطلوبة ومراجعتها من قبل المشرف 

 10 الزيارات العلمية لمصادر المعلومات 

 11 الزيارات العلمية لمصادر المعلومات 

 12 الميدانيةتنفيذ الدراسة  

 13 تحليل الدراسة الميدانية 

 14 مناقشة نتائج البحث مع المشرف 

 15 اجراء التعديالت المطلوبة من قبل المشرف 

  مناقشة مشروع البحث من قبل اللجنة المشكلة في القسم  
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 البرنامج الدراسي لمرحلة البكالوريوس

 والمستشفياتبقسم إدارة الخدمات الصحية 

 تخصص إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات
 

 نبذة عن القسم

في كلية األعمال  ، من أجل مواكبة التطورات  إدارة الخدمات الصحية والمستشفياتجاء إنشاء قسم 

الحديثة التي تجري في مجال ادارة األعمال وفي التخصصات العلمية الحديثة التي انبثقت عن هذه 

دول المتقدمة ، واستجابة للطلبات واإلقبال الهائل في مختلف دول العالم واهتمامهم  التطورات في ال

بدراسة العلوم ذات الصلة بإدارة األعمال مما استقطب اهتمام الطلبة لدراسة هذا الحقل العلمي الهام 

 تلبية لحاجة السوق ومتطلباته . 

خدمات الصحية والمستشفيات والذي برزت الحاجة إلى إنشاء قسم أكاديمي مستقل في "إدارة ال

أصبح من التخصصات العلمية الضرورية لتطوير القطاع الصحي التي ال غنى عنها في ظل التطورات 

والتغيرات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصحي السعودي مع تزايد أعداد المستشفيات والمرافق الصحية 

إدارة يسعى قسم  والصيانة والتأمين الصحي. حيث األخرى والشركات ذات العالقة باإلدارة والتشغيل 

لتقديم برنامج رائد ومتميز على مستوى المملكة والمنطقة بشكل عام  الخدمات الصحية والمستشفيات

وذلك من خالل استقطاب أساتذة متميزين. كذلك يحرص القسم على مدار األعوام القادمة على تخريج 

كأحد حقول ادارة األعمال لخدمة  الصحية والمستشفيات إدارة الخدماتطلبة متميزين في مجال 

المجتمع المحلي وزيادة القوى العاملة المزودة بالعلوم والمعارف والمهارات الالزمة لتحقيق التنمية 

 المستدامة.

ويعتبر هذا التخصص "إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات" من التخصصات المعروفة 

دمة صحيا مثل الواليات المتحدة األمريكية وكندا  واستراليا و بعض عالميا خصوصا في الدول المتق

م بجامعة شيكاغو 1934الدول األوروبية حيث تم إنشاء أول برنامج في هذا التخصص في عام 

األمريكية، وبعد ذلك في جامعه منسوتا تلبية الحتياجات القطاع الصحي األمريكي، ومن ثم بدأ هذا 

جامعات نيويورك وواشنطن و ميتشيجن، وويسكانس، ويتسبيرج، وهارفرد التخصص في االنتشار في 

وغيرها من الجامعات األمريكية المعروفة عالميا.  و أصبح هناك المئات من البرامج واألقسام والكليات 

األكاديمية المتخصصة في هذا المجال والتي تمنح الدرجات العلمية )بكالوريوس، ماجستير، ودكتوراه( 

 بها من قبل الجمعيات و الهيئات المتخصصة بإدارة الخدمات الصحية و المستشفيات مثل: المعترف

AUPHA: Association of University Programs and Health Administration.  

ACHE: American Colleges of Health Care Executives. 
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القطاع الصحي ذات العالقة بالفعالية والكفاءة و قد أدركت الكثير من الدول أن مشكالت و قضايا          

والعدالة تتعلق بإدارة الخدمات الصحية المستشفيات، ويمكن التعامل معها من خالل التركيز على هذا 

المجال و بدأت تعطي اهتماما متزايدا لتخصص إدارة الخدمات الصحية المستشفيات وتوفير الكوادر 

 ل مع قضايا و مشكالت هذا القطاع الكبير والمكلف والمهم جدا.اإلدارية المؤهلة والمدربة للتعام

ويركز القسم المقترح إنشاؤه على إعطاء المجال لطالب و طالبات كلية االعمال   للتخصص 

في" إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات" وإعدادهم عملياً وعلمياً ولغوياً )باللغة االنجليزية( للقيام 

في المستشفيات  والمرافق الصحية وشركات التأمين  –الصحية العامة والخاصة بالوظائف اإلدارية 

الصحي وشركات تشغيل وإدارة و صيانة المرافق الصحية ومراكز الرعاية الصحية األولية وغير 

 الالزمة بفعالية وكفاءة و جودة وعدالة مناسبة. –ذلك من المنظمات الصحية 

 رؤية القسم

ت الصحية والمستشفيات إلى تحقيق موقع الريادة العلمية في تخصص يسعى قسم إدارة الخدما

 إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات وطنياً واقليمياً.

 رسالة القسم

 تنفيذ برامج تعليمية وبحثية واستشارية  متميزة في مجال إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات.

 أهداف القسم 

السعودي بشقيه الخاص والعام فيما يحتاجه من كفاءات مؤهلة تلبية احتياجات القطاع الصحي  .1

 فكراً وممارسة في تخصص" إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات".

تطوير الفكر اإلداري الصحي المهني المتخصص للتعامل مع قضايا ومشكالت القطاع  .2

 الصحي ذات العالقة بالفعالية والكفاءة والعدالة والجودة المناسبة.

على تزويد الطالب والطالبات بالمعارف والمهارات الفكرية واإلنسانية والفنية الالزمة العمل  .3

 إلدارة وتشغيل المرافق الصحية المختلفة بفعالية وكفاءة وبأعلى مستويات االحترافية.

زيادة مساهمات أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب لالرتقاء بالقطاع الصحي  .4

 ق أهدافه على المستوى المحلي والوطني واإلقليمي.السعودي وتطويره وتحقي

إعداد بعض خريجي القسم لمواصلة الدراسات العليا في مجال إدارة الخدمات الصحية  .5

 والمستشفيات لتحقيق االكتفاء الذاتي في وظائف أعضاء هيئة التدريس بهذا القسم. 

رة الخدمات الصحية المساهمة في تحسين مستوى األداء الوطني للعاملين في مجال إدا .6

 والمستشفيات من خالل التدريب والتعليم المستمر .

 العمل على زيادة نسبة توطين الوظائف اإلدارية في منشآت الخدمات الصحية والمستشفيات. .7

تطوير مجاالت البحوث الصحية والمساهمة في توفير البحوث المتعلقة بإدارة الخدمات  .8

 الصحية.

 

 ية و رسالتهاارتباط القسم بأهداف الكل

مبادرة كلية االعمال بإنشاء قسم أكاديمي جامعي لتلبية احتياجات القطاع الصحي الكبير من 

الكوادر اإلدارية الصحية المؤهلة والمدربة للعمل في القطاع الصحي يعتبر مساهمة جوهرية 

أهدافه وضرورية من أجل النهوض بقدرات وإمكانات القطاع الصحي السعودي ووصوال إلى تحقيق 

في االرتفاع بمستوى صحة المواطنين، ومواجهة قضايا ومشكالت القطاع الصحي المتعلقة بالكفاءة  

 والفعالية والجودة وعدالة توزيع الخدمات الصحية وكلفتها المتصاعدة.

 

إن النمو الكبير الذي يشهده القطاع الصحي امن حيث أعداد المستشفيات، والمراكز الصحية 

ستوصفات الخاصة، وشركات التامين الصحي، وشركات إدارة وتشغيل وصيانة المرافق األولية، والم
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الصحبة يبين مدى الحاجة الماسة لخريجي هذا القسم من الكفاءات اإلدارية الصحية المتخصصة 

والمؤهلة إلدارة وتشغيل المرافق والمنظمات الصحية بكفاءة        وفاعليه، و نظرا ألن الدراسة في 

تخصص تتطلب تزويد الطالب بمعارف نظرية وتطبيقية من ميادين مختلفة خصوصا المال هذا ال

واالعمال, والعلوم الطبية فضال عن تنمية مهارته التحليلية و قدراته على االتصال الفعال داخل القطاع 

على الطبي, واحتياجاته للتدريب والستخدام اللغة اإلنجليزية بصورة كبيرة في مجال عمله, ويركز 

االهتمام بالتدريب الميداني داخل المنظمات الصحية ذات العالقة. وقد صمم برنامج البكالوريوس ليحقق 

أهداف القطاع الصحي ويوفر كوادر إدارية صحية متخصصة ومؤهلة التأهيل المناسب وبما يتناسب 

وشركاته ذات مع احتياجات القطاع الصحي العام والخاص بمستشفياته ومرافقه الصحية المتعددة 

 العالقة. 

 متطلبات التخرج:

ساعة معتمدة  128على الطالب خريج قسم إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات أن يجتاز 

 موزعة على النحو التالي:

 وحده معتمدة متطلب جامعة. 26 .1

 وحده معتمدة متطلبات الكلية.  36 .2

 وحده معتمدة متطلبات قسم اجبارية. 51 .3

 متطلبات قسم اختيارية.وحدات معمدة  9 .4

 وحدات معتمدة حرة )من خارج وداخل الكلية(. 6 .5

 الفرص الوظيفية للخريجين -2-6-8

مجاالت عمل خريجي القسم عديدة ومتنوعة وتتميز بالنمو والحاجة المتزايدة فمنها على سبيل 

إدارة السجالت المثال إدارة الخدمات الصحية، إدارة المستشفيات، إدارة نظم المعلومات الصحية، 

الطبية، إدارة الموارد البشرية الصحية، محاسبة المنشآت الصحية، إدارة المواد الصحية، إدارة وضمان 

الجودة، تسويق الخدمات الصحية، إدارة التأمين الصحي، إدارة التمويل الصحي وغير ذلك من األقسام 

 ة.العديدة ذات العالقة في جميع المنظمات الصحية العامة والخاص

 

 
 مفتاح ترقيم المقررات:  -2-6-9

 رقم المائة يرمز للسنة الدراسية. .1

 الشعبة.\رقم العشرات يرمز للتخصص داخل القسم .2

 رقم اآلحاد يرمز لتسلسل المادة في التخصص الواحد. .3

 

 تفسير أرقام العشرات في مقررات قسم إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات
  

 التخصص الدقيق أرقام العشرات

 موضوعات عامه 0

 مبادئ إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات 1

 اإلدارة الصحية 2

 عمليات الخدمات الصحية والمستشفيات 3
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 اخالقيات المهن الصحية 4

 جودة الرعاية الصحية 5

 تقيم واصالح الرعاية الصحية 6

 موضوعات متقدمة في الرعاية الصحية 7

 التدريب الصيفي 8

 التخرجمشروع  9

 

 

 

 
 

 

 قائمة بمقررات التخصص اإلجبارية 

 جدول المقررات اإلجبارية بالتخصص

 

 

 المقرر اسم

 

 الرمز/

 الرقم

 

CODE/ 

NO. 

 ساعات عدد

 االسبوعية االتصال 

 عدد

  الوحدات

 المعتمدة

 المتطلبات

 السابقة

ي نظري تدري عمل 
 ب

 Scientific Research اساليب البحث العلمي 1

Methods 

 BMIS 212 212نظا 
3 0 0 3 

 

 BMIS 323 3 0 0 3 BMIS 211 323نظا  Health Information Sys نظم المعلومات الصحية 2

3 
 الصحة العامة

Public Health  صح

312 
BHS 312 3 0 0 3 BHS 211 

4 
 مصطلحات طبيه

Medical Terminology  صح

313 
BHS 313 3 0 0 3 BHS 211 

اعداد تقارير الخدمات  5

 الصحية

Reporting in health services  صح

314 
BHS 314 3 0 0 3 BHS 211 

6 
 إدارة الخدمات الصحية

Health Service 

Administration 

صح 

321 
BHS 321 3 0 0 3 BHS 211 

إدارة الموارد البشرية  7

 الصحية

Health HR Administration  صح

322 
BHS 322 3 0 0 3 BHR 211 

8 
 إدارة المستشفيات

Hospital Administration  صح

323 
BHS 323 3 0 0 3 BHS 321 

تقييم وإصالح الرعاية  9
 الصحية

Health Care Reform & 
Evaluation 

صح 
361 

BHS 361 3 0 0 3 BHS 211 

10 
 التدريب الصيفي

Summer Training  صح

381 
BHS 381 0 0 3 3  

11 
 التامين الصحيإدارة 

Health Insurance 

Administration 

صح 

424 
BHS 424 3 0 0 3 

BHS 321  

BHS 323 
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 اإلدارة االستراتيجية الصحية 12

 

Strategic Management of 

Health 

صح 

425 
BHS 425 3 0 0 3 BHS 321 

13 
 تسويق الخدمات الصحية

Health Service Marketing 
 BHS 432 3 0 0 3 432صح

BMRK 

211 

14 
 سياسات الرعاية الصحية

Health Care Policies 
 BHS 433 3 0 0 3 BHS 321 433صح

15 
 اخالقيات المهن الصحية

Health Ethics  صح

441 
BHS 441 3 0 0 3 

BHS 321  

BHS 323 

إدارة وضمان الجودة  16
 الصحية

 

Man& Quality Assurance of  
Health 

صح 

451 
BHS 451 3 0 0 3 BHS 321 

17 
 مشروع التخرج

Graduation Project  صح

491 
BHS491 0 3 0 3  

  51 المجموع

 

 

 قائمة بمقررات التخصص االختيارية 

 جدول المقررات االختيارية بالتخصص

 

 

 المقرر اسم

 

 الرمز/

 الرقم

 

CODE/ 

NO. 

 ساعات عدد

 االسبوعية االتصال 

 عدد

  الوحدات

 المعتمدة

 المتطلبات

 السابقة

 تدريب عملي نظري

  Internet Applications تطبيقات الويب 1
نظم 

210 
CIIS 210 

3 
0 0 

3 
CIIT 100 

 السلوك التنظيمي 2
Organizational Behavior 

 BHR 323 3 0 0 3 BHR 312 323أدم

 القانون صحي 3
Health Law 

 BLW 344 3 0 0 3 BLW 201 344قن 

 الطبيةإدارة التقنيات والمواد  4
ManTech& Medical 

Materials 
صح 

426 
BHS 426 3 0 0 3 BHS 323 

 ادارة السجالت الطبية 5
Medical Records  صح

427 
BHS 427 3 0 0 3 BHS 321 

 استخدام الخدمات الطبية 6
Use of Health Services  صح

431 
BHS 431 3 0 0 3 BHS 211 

موضوعات متقدمة في  7

 الرعاية الصحية

Advanced Topics In Health 

Admin 
صح 

471 
BHS 471 3 0 0 3 BHS 211 

  المجموع

 

 البرنامج الدراسي لمرحلة البكالوريوس

 جدول المقررات للفصل األول )السنة األولى( 
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 المقرر اسم

 

 الرقم ألرمز

 

CODE/ NO. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 
 عدد

 الوحدات

 المعتمدة

 المتطلبات

 السابقة

 تدريب عملي نظري

  ELCA100 3 0 0 3 100لغة  1لغة إنجليزية  1

  CPIT 100 3 0 0 3 100حسب  مهارات الحاسب 2

  ISLS 101 2 0 0 2 101سلم  (1ثقافة إسالمية ) 3

  COMM 101 3 0 0 3 101مهر  مهارات االتصال 4

رياضيات )التخصصات  5

 النظرية(
 MATH 111 3 0 0 3 111ر 

 

 14 المجموع

 جدول المقررات للفصل الثاني )السنة األولى(

 

 

 المقرر اسم

 

 ألرمز

 الرقم

 

CODE/ NO. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 
 عدد

 الوحدات

 المعتمدة

 المتطلبات

 تدريب عملي نظري السابقة

  COMM 102 3 0 0 3 102مهر  مهارا ت التفكير والتعلم 1

2 
 مهارات لغوية

عرب 

101 

ARAB 101 
3 0 0 3 

 

 ELCA 110 3 0 0 3 ELCA100 110لغة  2لغة إنجليزية  3

اإلحصاء للتخصصات  4

 النظرية

 STAT 111 111ص 
3 0 0 3 

 

 12 المجموع

 جدول مقررات الفصل الدراسي الثالث

 

 

 المقرر اسم

 

 الرقم ألرمز

 

CODE/ 

NO. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

 الوحدات

 المعتمدة

 المتطلبات

 السابقة
 تدريب عملي نظري

 ISLS 201 2 0 0 2 ISLS 101   201سلم 2ثقافة إسالمية  1
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  BFIN 201 3 0 0 3 201تمل  مبادئ االقتصاد الجزئي 2

  BACC 211 3 0 0 3 211محس  مبادئ المحاسبة 3

  BMIS 211 3 0 0 3 211نظا  مبادئ نظم المعلومات االدارية 4

  BLW 201 3 0 0 3 201قن  مبادئ القانون 5

  BHR 211 3 0 0 3 211أدم  مبادئ اإلدارة 6

 17 المجموع

 جدول مقررات الفصل الدراسي الرابع

 

 
 المقرر اسم

 

 ألرمز

 الرقم

 

CODE/ NO. 

 ساعات عدد
 األسبوعية االتصال 

 عدد

 الوحدات

 المعتمدة

 المتطلبات

 السابقة
 تدريب عملي نظري

 تحرير كتابي 1
عرب 

201 
ARAB 201 

3 0 0 3 
ARAB 101 

2 
 BFIN 202 202تمل  مبادئ االقتصاد الكلي

3 0 0 3 
BFIN 201 

3 
 BMRK 211 211تسق  مبادئ التسويق

3 0 0 3 
BHR 211 

4 
 BFIN 221 221تمل  مبادئ االدارة المالية

3 0 0 3 BHR 211 

BACC 211 

 BMIS 212 212نظا  اساليب البحث العلمي 5
3 0 0 3  

6 
 BHS 211 211صح  مقدمه في الرعاية الصحية

3 0 0 3  

 18 المجموع

 
 

 المقرر* اسم

 

 الرمز/

 الرقم

 

CODE/ 

NO. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

  الوحدات

 المعتمدة

 المتطلبات

 السابقة

 تدريب عملي نظري

 BHS 312 3 0 0 3 BHS 211 312صح  الصحة العامة 1

 BHS 313 3 0 0 3 BHS 211 313صح  مصطلحات طبيه 2

 BHS 321 3 0 0 3 BHS 211 321صح  إدارة الخدمات الصحية 3

4 
إدارة الموارد البشرية 

 الصحية
 BHS 322 3 0 0 3 BHS 211 322صح 

  3 0 0 3   ( 1مقرر اختياري  ) 5

  3      (1مقرر حر ) 6

 18 المجموع

 

 للفصل الدراسي السادس جدول المقررات
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 المقرر* اسم

 

 الرمز/

 الرقم

 

CODE/ 

NO. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

  الوحدات

 المعتمدة

 المتطلبات

 السابقة

 تدريب عملي نظري

 ISLS 301 2 0 0 2 ISLS 201 301سلم  (3ثقافة إسالمية ) 1

  3      (2مقرر حر ) 2

3 
اعداد تقارير الخدمات 

 الصحية
 BHS 314 3 0 0 3 BHS 211 314صح 

4 
تقييم وإصالح الرعاية 

 الصحية
 BHS 361 3 0 0 3 BHS 211 361صح 

 BMIS 323 3 0 0 3 BMIS 211 323 نظا نظم المعلومات الصحية 5

 BH S323 3 0 0 3 BHS 321 323صح  إدارة المستشفيات 6

 17 المجموع

 
 الصيفيجدول المقررات للفصل الدراسي 

 
 

 المقرر* اسم

 

 الرمز/

 الرقم

 

CODE/ 

NO. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

  الوحدات

 المعتمدة

 المتطلبات

 السابقة

 تدريب عملي نظري

  BHS 381 0 0 3 3  381صح  التدريب الصيفي 1

 3 المجموع

 
 جدول المقررات للفصل الدراسي السابع 

 
 

 المقرر* اسم

 

 الرمز/

 الرقم

 

CODE/ 

NO. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

  الوحدات

 المعتمدة

 المتطلبات

 السابقة

 تدريب عملي نظري

 BHS 432 3 0 0 3 BMRK 211 432صح  تسويق الخدمات الصحية 1

 BHS 424 3 0 0 3 424صح  إدارة التأمين الصحي 2
BHS 321 

BHS 323 

 BHS 425 3 0 0 3 BHS 321 425 صح االدارة االستراتيجية الصحية 3

 BHS 433 3 0 0 3 BH S321 433صح  سياسات الرعاية الصحية 4

  3 0 0 3   (2مقرر اختياري ) 5

 15 المجموع

 

 

 جدول المقررات للفصل الدراسي الثامن
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 المقرر* اسم

 

 الرمز/

 الرقم

 

CODE/ 

NO. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

  الوحدات

 المعتمدة

 المتطلبات

 السابقة

 تدريب عملي نظري

 BHS 441 3 0 0 3 441صح  اخالقيات المهن الصحية 1
BHS 321 

BHS 323 

 BHS 451 3 0 0 3 BHS 321 451صح  إدارة وضمان الجودة الصحية 2

 ISLS 401 2 0 0 2 ISLS 301 401سلم  (4ثقافة إسالمية ) 3

  3 0 0 3   (3مقرر اختياري ) 4

  BHS 491 3 0 0 3 491صح  مشروع التخرج 5

 14 المجموع

 

 

 

 

 

توصيف مقررات تخصص إدارة الخدمات 

 الصحية والمستشفيات
 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
عمل نظري

 ي

 تدريب

 BHS 211 3 0 0 3 211 صح مقدمة في الرعاية الصحية

[ إجباري     ]   [     المقرر:  ]    المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 جميع اقسام كلية االعمال.
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  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

ونظم الرعاية الصحية محلياً وعالمياً مع التركيز على  يصف هذا المقرر خصائص ومفاهيم ونظريات

 المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

  Course objectivesأهداف المقرر 

تعريف الطلبة بالصحة والرعاية الصحية بقطاع الخدمات الصحية في المملكة والدول  .1

 المتقدمة.

وطرق تقديمها والتطورات إلقاء الضوء على خصائص نظم الرعاية الصحية وأنواعها  .2

 الحديثة في هذا القطاع.  

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 الصحة وخصائصها. .1

 الرعاية الصحية وخصائصها. .2

 الرعاية الطبية وخصائصها. .3

 نظم الرعاية الصحية في المملكة. .4

 التطورات الحديثة في مجال الرعاية الصحية. .5

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 معرفة المفاهيم والنظريات واألساليب اإلدارية المستخدمة في القطاع الصحي. .1

استيعاب الطالب مفاهيم الصحة ، المرض ، الصحة العامة، الرعاية الصحية، الرعاية الطبية،  .2

 الصحية.ونظم الرعاية 

 معرفة خصائص القطاع الصحي وتحمل المسئولية الصحية.  .3

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

التفكير بمنهجيه علمية في المفاهيم والنظريات واألساليب اإلدارية المستخدمة في القطاع  .1

 الصحي. 

 األساليب اإلدارية المستخدمة في القطاع الصحي.القدرة على طرح حلول  لمشكالت  .2

القدرة على توظيف اغلب االساليب العلمية  في الواقع العملي في إدارة الخدمات الصحية  .3

 المستشفيات.

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 القدرة على العمل في جماعات في مناقشة موضوعات إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات.. .1

 اكتساب مهارات قيادية في إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات.. .2

 اكتساب اخالقيات احترافية تتعلق بالعمل في المنظمات االدارية.  .3

موضوعات إدارة الخدمات الصحية القدرة على التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية في  .4

 والمستشفيات.
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ممارسة السلوك االخالقي المهني واالطالع على حاالت الممارسات الالأخالقية في إدارة   .5

 الخدمات الصحية والمستشفيات.

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 مهارات التطبيق العملي لوظائف  إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات. اكتساب .1

 القدرة على تحليل النظم الصحية والتفريق بين الصحة والرعاية الصحية والرعاية الطبية .2

اكتساب مهارا ت التعامل والتواصل مع االخرين في نشاطات إدارة الخدمات الصحية  .3

 والمستشفيات.

الكلي والمنطقي للقضايا العلمية والعملية في إدارة الخدمات اكتساب مهارات التحليل   .4

 الصحية والمستشفيات.

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 االختبارات. .1

 مشاركة. .2

 حاالت تطبيقية. .3

 زيارات ميدانية. .4

 

 

 

  الكتاب المقرر 

Intro to Health Care Management.,by Sharon B. Buchbinder& Nancy Sharks 

,2008 (johns and Bartlett Publishers). 

  المراجع المساندة:

Intro to Health Services by Stephen J. Williams and Paul R. Torrens (Sept. 

21, 2007) Thomson Delmar Learning Publishers. 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت المحكمة والدوريات والمواقع اإللكترونية

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/Introduction-Health-Services-Stephen-Williams/dp/1418012890/ref=sr_1_8?ie=UTF8&s=books&qid=1276013824&sr=1-8
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 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 مقدمة في المصطلحات الصحية 

  2 مقدمة في المصطلحات الطبية 

 3 عالقة المصطلحات الطبية بإدارة المستشفيات 

 4 معرفة كيفية تطبيق المصطلحات الطبية وأجزاء المصطلح 

  5 معرفة أساس المصطلحات الصحية المستخدمة 

 6 معرفة أساس المصطلحات الطبية المستخدمة االختبار الدوري االول، 

 7 ,معرفة أساس )جذر( كل مصطلح والبادئة والالحقة 

  8 معرفة أساس )جذر( كل مصطلح والبادئة والالحقة 

 9 معرفة أساس المصطلحات البسيطة  

 10 معرفة أساس المصطلحات المركبة 

 11 معرفة أساس أجزاء ووظائف أعضاء الجسم المختلفة 

 12 مقدمة في المختصرات الطبية االختبارالدوري الثاني، 

 13 مقدمة في المختصرات المخبرية 

 14 مقدمة في المختصرات التشخيصية 

 15 مقدمة في المختصرات التشخيصية  

  االختبار النهائي 
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 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
نظر

 ي

عمل

 ي

 تدريب

 BHS 312 3 0 0 3 312صح  الصحة العامة

[ إجباري     ]   [     المقرر:  ]   BHS 211 المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

معلومات عن يعتبر هذا المقرر من أهم الوسائل في المجال الصحي، لهذا فالمقرر سوف يقدم 

المبادئ األساسية التي تبنى عليها الصحة العامة والتعرف على المشكالت الصحية واألمراض ذات 

 العالقة بالصحة العامة .

  Course objectivesأهداف المقرر 

التعرف على مفاهيم وفلسفة ومجاالت وبرامج الصحة العامة وعالقاتها مع إدارة الخدمات  .1

 الصحية المستشفيات.

 معرفة العلوم األساسية والمبادئ  التي تبنى عليها الصحة العامة وممارستها. .2

 معرفة المشكالت الصحية واألمراض ذات العالقة بالصحة العامة. .3

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 الفلسفة الحديثة للصحة العامة. .1

 الصحة والمرض ومستوياتها. .2

 الصحة العامة ومجاالتها. .3

 االجتماعي للصحة العامة.المفهوم  .4

 أسس الصحة العامة وعلومها )الميكروبيولوجيوالبكتريولوجي (. .5

 علم الطفيليات الطبية. .6

 اإلمراض والمشاكل الصحية. .7

 برامج الصحة العامة وإداراتها. .8

 

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 Knowledgeمعرفية  -أ

 قادراً على أن:بنهاية هذا المقرر يكون الطالب 

 معرفة فلسفة ومضمون الصحة العامة الحديثة وطرق ممارستها. .1
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 كيفية التنسيق بين مجاالت الصحة العامة وإدارات الخدمات الصحية. .2

 القدرة على تحمل المسؤولية وإتباع التعاليم اإلسالمية الحنيفة في مجال التخصص. .3

 ة في قطاع الصحيالقدرة على االتصال مع مختلف الفئات الصحية العامل .4

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 التفكير بمنهجيه علمية في الصحة العامة الحديثة وطرق ممارستها.  .1

 القدرة على حل مشكالت التنسيق بين مجاالت الصحة العامة وإدارات الخدمات الصحية. .2

 وظائف ادارة الخدمات الصحية  في الواقع العمليالقدرة على توظيف اغلب  .3

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 القدرة على العمل في جماعات في مناقشة وظائف ادارة الخدمات الصحية  . .1

 طبيقات وظائف ادارة الخدمات الصحية  اكتساب مهارات قيادية في ت .2

 اكتساب اخالقيات احترافية تتعلق بالعمل في المنظمات الصحية.  .3

 القدرة على التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية في موضوعات ادارة الخدمات الصحية   .4

ممارسة السلوك االخالقي المهني واالطالع على حاالت الممارسات الالأخالقيةفي   .5

 المؤسساتالصحية.

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 اكتساب مهارات التطبيق العملي لتطبيقات ادارة الخدمات الصحية   .1

 اكتساب مهارا ت التعامل والتواصل مع االخرين في نشاطات اإلدارة الصحية .2

 ات التحليل الكلي والمنطقي للقضايا العلمية والعملية في ادارة الخدمات الصحية  اكتساب مهار  .3

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 االختبارات. .1

 مشاركة. .2

 حاالت تطبيقية. .3

 زيارات ميدانية.. .4

  الكتاب المقرر 

Public Health For the 21st Century, By Judy Orme and other, McGraw-

Hill/Open University Press (2006). 

  المراجع المساندة:

Essential public Health: Theory and practice, Edited by S. Gillarm and other, 

(University Press, Cambridge, UK, 2007). 

  Other Information Resourcesللمعرفة: مصادر أخرى 
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 المجالت العلمية والدوريات ومواقع االنترنت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 الفلسفة الحديثة للصحة العامة 

  2 الصحة ومستوياتها 

 3 المرض ومستوياتها 

 4 العامة ومجاالتهاالصحة  

  5 المفهوم االجتماعي للصحة العامة 

 6 االختبار الدوري األول 
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 7 أسس الصحة العامة 

  8 علوم الصحة العامة )الميكروبيولوجي ( 

 9 علوم الصحة العامة )البكتريولوجي ( 

 10 علم الطفيليات الطبية 

 11 علم الطفيليات الطبية 

 12 االختبارالدوري الثاني 

 13 اإلمراض والمشاكل الصحية       

 14 برامج الصحة العامة  

 15 برامج الصحة العامة  

  االختبار النهائي 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
نظر

 ي

عمل

 ي

 تدريب

 BHS 313 3 0 0 3 313صح  مصطلحات طبية

[ إجباري     ]   [     المقرر:  ]   BHS 211 المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

الشائعة في المستشفيات يركز هذا المقرر على الكثير من المصطلحات الصحية والطبية 

والمرافق الصحية األخرى والتي تحتاجها مجاالت العمل المختلفة في حقل إدارة الصحة 

 والمستشفيات.

  Course objectivesأهداف المقرر 
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اإللمام بأكبر قدر ممكن من المصطلحات الطبية والصحية األكثر شيوعا ً واستعماالً باللغة  .1

 اإلنجليزية.

 المصطلحات وشرحها وفهمها وحفظها.توضيح تلك  .2

تمكين الطالب ومساعدتهم في تخزين وحفظ اكبر قدر ممكن من المصطلحات الطبية المستخدمة  .3

 في المستشفيات والمرافق الصحية األخرى.

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 مقدمة في المصطلحات الصحية. .1

 المستشفيات.عالقة المصطلحات الطبية بإدارة  .2

 معرفة كيفية تطبيق المصطلحات الطبية وأجزاء المصطلح. .3

 معرفة أساس المصطلحات الصحية المستخدمة. .4

 معرفة أساس )جذر( كل مصطلح والبادئة والالحقة. .5

 معرفة أساس المصطلحات البسيطة. .6

 معرفة أساس أجزاء ووظائف أعضاء الجسم المختلفة. .7

 مقدمة في المختصرات الطبية. .8

 في المختصرات المخبرية.مقدمة  .9

 مقدمة في المختصرات التشخيصية. .10

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 معرفة المصطلحات الطبية واستخداماتها في مجال العمل. .1

 حقه.احترام التخصصات الطبية وإعطاء كل تخصص  .2

 إعداد التقارير الصحية ذات العالقة بالعمل. .3

 استخدام اللغة المناسبة في التخاطب واالتصال. .4

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 التفكير بمنهجيه علمية بالمصطلحات الطبية واستخداماتها في مجال العمل.  .1

 مشكالت المصطلحات الطبية واستخداماتها في مجال العمل.القدرة على حل  .2

 القدرة على توظيف اغلب المصطلحات الطبية واستخداماتها في الواقع العملي .3

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 في جماعات في مناقشة المصطلحات الطبية واستخداماتها في مجال العمل. القدرة على العمل .1

 اكتساب مهارات قيادية في توظيف المصطلحات الطبية لتوصيل رسائل مفهومه .2

 اكتساب اخالقيات احترافية تتعلق بالعمل في المنظمات الصحية  .3

 الطبيةالقدرة على التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية في المصطلحات  .4

ممارسة السلوك االخالقي المهني واالطالع على حاالت الممارسات االخالقية في المؤسسات   .5

 الصحية.

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 في مجال العملاكتساب مهارات التطبيق العملي للمصطلحات الطبية واستخداماتها  .1
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 اكتساب مهارا ت التعامل والتواصل مع االخرين في باستخدام المصطلحات الطبية العلمية .2

اكتساب مهارات التحليل الكلي والمنطقي للقضايا العلمية والعملية في المصطلحات الطبية  في   .3

 مجال العمل

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 االختبارات. .1

 مشاركة. .2

 حاالت تطبيقية. .3

 زيارات ميدانية .4

  الكتاب المقرر 

EssentialMedical Terminology, Third Edition., by Peggy S. Stanfield,Y.H. 

Hui, Jones and Bbartlett Publishers, 2007.   

  المراجع المساندة:

Medical Terminology: A Short Course by Davi-Ellen Chabner. Elsevier - 

Health Sciences Division Publishers (Sept. 16, 2008). 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/Medical-Terminology-Davi-Ellen-Chabner-MAT/dp/1416055185/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1276068394&sr=1-1
http://www.amazon.com/Davi-Ellen-Chabner/e/B001ITX4C8/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?_encoding=UTF8&qid=1276068394&sr=1-1
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 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 مقدمة في المصطلحات الصحية 

  2 مقدمة في المصطلحات الطبية 

 3 عالقة المصطلحات الطبية بإدارة المستشفيات 

 4 معرفة كيفية تطبيق المصطلحات الطبية وأجزاء المصطلح 

  5 الصحية المستخدمةمعرفة أساس المصطلحات  

 6 معرفة أساس المصطلحات الطبية المستخدمة االختبار الدوري االول 

 7 معرفة أساس )جذر( كل مصطلح والبادئة والالحقة 

  8 معرفة أساس )جذر( كل مصطلح والبادئة والالحقة 

 9 معرفة أساس المصطلحات البسيطة  

 10 معرفة أساس المصطلحات المركبة 

 11 أساس أجزاء ووظائف أعضاء الجسم المختلفة معرفة 

 12 مقدمة في المختصرات الطبية االختبارالدوري الثاني 

 13 مقدمة في المختصرات المخبرية 

 14 مقدمة في المختصرات التشخيصية 

 15 مقدمة في المختصرات التشخيصية  

  االختبار النهائي 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 
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عمل نظري

 ي

تدري

 ب

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد

 BHS 314 3 0 0 3 314صح  اعدادتقارير الخدمات الصحية

[ إجباري     ]   [     المقرر:  ]   BHS 211 المتطلبات السابقة

  اختياري

  إن وجد(األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

الغرض من تدريس هذا المقرر تزويد الطالب بالمهارات األساسية الالزمة لكتابة التقارير 

 باللغة االنجليزية بأسلوب علمي.  

  Course objectivesأهداف المقرر 

 كتابة التقارير باللغة االنجليزية . يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بكيفية  .1

 ويتناول كتابة المقترحات البحثية وتقديم البحوث شفهياً  .2

والكتابة بأسلوب علمي وكتابة التقارير الفنية واستخدام المراجع العلمية ومواضيع األمانة  .3

 العلمية وتجنب السرقات األدبية.

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 االتصاالت.أهمية  .1

 الكتابة لمستمعين ذوي اتجاهات متعددة. .2

 ماذا تعني التقارير الفنية. .3

 إعداد المقترحات. .4

 المبادئ األساسية لكتابة التقارير. .5

 أساليب عرض التقارير. .6

 استخدام المصادر العلمية. .7

 كتابة المراجع. .8

 األمانة العلمية وتجنب السرقات األدبية. .9

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 معرفة كيفية كتابة التقارير الفنية باللغة االنجليزية.  .1

 التعرف على الفرق بين الكتابة الفنية والكتابة األكاديمية والسبب في وجود هذه الفروق. .2

 العلمية في شكل وثيقة مكتوبة.معرفة كيفية تنظيم المشكلة أو  .3

 التعرف على طريقة وضع المراجع من عدة مصادر. .4
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معرفة اهمية االلتزام باألمانة العلمية في كتابة التقارير وكيف يمكن تجنب انتحال آراء وأعمال  .5

 اآلخرين أو السرقات األدبية

 معرفة كيفية استخدام اللغة المناسبة في التخاطب واالتصال. .6

 Cognitive Skillsلمية مهارات ع -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 التفكير بمنهجيه علمية في اعداد التقارير الطبية.  .1

 القدرة على حل مشكالت إعداد وصياغة التقارير الطبية. .2

 القدرة على توظيف المبادي العلمية في اعداد ومراجعة التقارير الفنية في الواقع العملي .3

 Interpersonal skills and responsibilitiesرات شخصية وتحمل المسؤولية مها -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 القدرة على العمل في جماعات في مناقشة كيفية كتابة التقارير الفنية باللغة االنجليزية .1

 االنجليزيةاكتساب مهارات قيادية في كيفية كتابة التقارير الفنية باللغة  .2

 اكتساب اخالقيات احترافية تتعلق باألمانة المهنية في إعداد التقارير الفنية  .3

القدرة على التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية في موضوعات كيفية كتابة التقارير الفنية  .4

 باللغة االنجليزية

 الفنية.ممارسة السلوك االخالقي المهني كيفية كتابة إعداد وكتابة التقارير   .5

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 اكتساب مهارات التطبيق العملي في تنظيم المشكلة أو العلمية في شكل وثيقة مكتوبة .1

 اكتساب مهارا ت التعامل والتواصل مع االخرين باستخدام التقارير الفنية .2

 ساب مهارات التحليل الكلي والمنطقي لبيان  الفرق بين الكتابة الفنية والكتابة األكاديميةاكت  .3

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 االختبارات نظرية. .1

 االختبارات معملية. .2

  الكتاب المقرر 

Technical Report Writing Today, Houghton Mifflin, Riordan and 

pauuley,2005 

  المراجع المساندة:

Power Tools Technical Communication, David A. McMurrey, 2001. 

 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية
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 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع النظري المحتوى مالحظات

 1 أهمية االتصاالت. 

  2 الكتابة لمستمعين ذوي اتجاهات متعددة. 

 3 ماذا تعني التقارير الفنية. 

 4 إعداد المقترحات. 

  5 إعداد المقترحات. 

 6 االختبار الدوري االول  

 7 المبادئ األساسية لكتابة التقارير 

  8 أساليب عرض التقارير. 

 9 التقارير.أساليب عرض  

 10 استخدام المصادر العلمية. 
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 11 استخدام المصادر العلمية. 

 12 االختبار الدوري الثاني 

 13 األمانة العلمية 

 14 تجنب السرقات األدبية. 

 15 كتابة المراجع. 

  االختبار النهائي 

 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
نظر

 ي

عمل

 ي

 تدريب

 BHS321 3 0 0 3 321صح  إدارة الخدمات الصحية

[ إجباري     ]   [     المقرر:  ]   BHS 211 المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  بموقع الجامعة ومطبوعاتهامختصر وصف المقرر الستخدامه 

هذه المادة عبارة عن مقدمة للمفاهيم والنظريات اإلدارية في الخدمات الصحية والمهارات 

الالزمة لتطبيق المفاهيم والنظريات اإلدارية التي تنظم أنشطة الخدمات في المنظمات الصحية،  

المنظمات الصحية، والمهارات الالزمة والتطبيق الذي يركز على استخدام تلك المفاهيم والنظريات في 

 لهيكلة وإدارة المنظمات الصحية.

  Course objectivesأهداف المقرر 

 تعريف الطالب بالمفاهيم واألساليب واإلدارية المطبقة في القطاع الصحي. .1

 تعريف الطالب بالبيئة الصحية وتأثيرها على  أداء  المرافق الصحية. .2

 الخدمات الصحية في المملكة.ألقاء الضوء على إدارة  .3

 

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  
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 تطبيق نظريات ومفاهيم اإلدارة في المنظمات الصحية. .1

 العملية اإلدارية في المنظمات الصحية. .2

 االتصاالت. .3

 صناعة القرارات. .4

 القيادة ودورها في المنظمات الصحية. .5

 المنظمات الصحية وأقسامها. .6

 الصحية .أنظمة العمل  .7

 األداء في المنظمات الصحية . .8

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 معرفة المفاهيم والنظريات واألساليب اإلدارية المستخدمة في القطاع الصحي. .1

 التقارير والواجبات. استخدام مهارات البحث العلمي في إعداد .2

 االلتزام وتحمل ضغوط الدراسية  والعمل في القطاع الصحي. .3

 القدرة على استخدام أدوات التحليل ووسائل االتصال المالئمة والمناسبة في القطاع الصحي .4

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

علمية في المفاهيم والنظريات واألساليب اإلدارية المستخدمة في القطاع التفكير بمنهجيه  .1

 الصحي. 

 القدرة على استخدام مهارات البحث العلمي في إعداد التقارير والواجبات. .2

 القدرة على توظيف المفاهيم العلمية في إدارة الخدمات الصحية في الواقع العملي .3

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

القدرة على العمل في جماعات في استخدام مهارات البحث العلمي في إعداد التقارير  .1

 والواجبات.

 اكتساب مهارات قيادية في تحمل ضغوط الدراسية  والعمل في القطاع الصحي .2

 فية تتعلق بالعمل في المنظمات الصحية  اكتساب اخالقيات احترا .3

 القدرة على التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية في موضوعات إدارة الخدمات الصحية .4

ممارسة السلوك االخالقي المهني واالطالع على حاالت الممارسات الالأخالقية في إدارة   .5

 الخدمات الصحية.

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 اكتساب مهارات التطبيق العملي لنشاطات إدارة الخدمات الصحية .1

 اكتساب مهارا ت التعامل والتواصل مع االخرين في نشاطات إدارة الخدمات الصحية .2

 إدارة الخدمات الصحية اكتساب مهارات التحليل الكلي والمنطقي للقضايا العلمية والعملية في  .3

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 
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 االختبارات. .1

 مشاركة. .2

 حاالت تطبيقية. .3

 زيارات ميدانية. .4

 

  الكتاب المقرر 

Health Services Management, Readings , Cases, and Commentary, Eight 

Edition, 2001., By:AnthonyKovner and Duncan Neuhauser. AUPHA 

Publishers. 

  المراجع المساندة:

Health Care Administration, Fourth Edition: Planning, Implementing, and 

Managing Organized Delivery Sys by Lawrence Wolper May 25, 2004) Jones 

and Bartlett Publishers. 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 نظريات ومفاهيم اإلدارة في المنظمات الصحيةتطبيق  

  2 تطبيق نظريات ومفاهيم اإلدارة في المنظمات الصحية 

http://www.amazon.com/Health-Care-Administration-Fourth-Implementing/dp/0763731447/ref=sr_1_14?ie=UTF8&s=books&qid=1276014403&sr=1-14
http://www.amazon.com/Health-Care-Administration-Fourth-Implementing/dp/0763731447/ref=sr_1_14?ie=UTF8&s=books&qid=1276014403&sr=1-14
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 3 العملية اإلدارية في المنظمات الصحية 

 4 العملية اإلدارية في المنظمات الصحية 

  5 االتصاالت 

 6 االختبار الدوري األول 

 7 صناعة القرارات 

  8 المنظمات الصحية القيادة ودورها في 

 9 القيادة ودورها في المنظمات الصحية 

 10 القيادة ودورها في المنظمات الصحية 

 11 المنظمات الصحية وأقسامها 

 12 االختبارالدوري الثاني 

 13 أنظمة العمل الصحية 

 14 أنظمة العمل الصحية 

 15 األداء في المنظمات الصحية 

  االختبار النهائي 

 

 نموذج توصيف المقرر()

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

عمل نظري

 ي

 معتمد تدريب

 BHS 322 3 0 0 3 322صح   ادارة الموارد البشرية الصحية

[ إجباري     ]   [     المقرر:  ]    المتطلبات السابقة

  اختياري

  والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(األقسام 
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  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

وتركز هذه المادة على معرفة كيفية تخطيط استقطاب واختيار وتطوير الموارد البشرية 

 الصحية بأنواعها المختلفة وتخصصاتها الدقيقة والحفاظ عليها وتطويرها باستمرار.

 

  Course objectivesأهداف المقرر 

 التعريف بأهم وظائف إدارة الموارد البشرية في القطاع الصحي. .1

 التعريف بأهم التخصصات الصحية المطلوبة. .2

تحليل وتصنيف الوظائف الصحية بأنواعها المختلفة وتخصصاتها الدقيقة وكيفية استقطابها  .3

ً في القطاع الصحي وتنميتها وتطويرها باستمرار والتنبؤ بالعرض وال ً وخارجيا طلب داخليا

 السعودي.

4.  

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 مقدمة عن الموارد البشرية وأهميتها في القطاع الصحي.  .1

 تركيبة الموارد البشرية الصحية. .2

 كيفية استقطاب وتنمية وتطوير الموارد البشرية الصحية. .3

 البشرية الصحية.المشكالت التي تواجه قطاع الموارد  .4

 إعداد الخطط والسياسات الالزمة لتطوير الموارد البشرية. .5

 

 

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 معرفة خصائص الموارد البشرية الصحية محلياً وعالمياً. .1

الموارد البشرية الصحية بأنواعها المختلفة وتخصصاتها الدقيقة معرفة كيفية استقطاب  .2

 والحفاظ عليها وتطويرها باستمرار .

 معرفة استخدام مهارات البحث العلمي في إعداد التقارير والواجبات. .3

القدرة على التعامل مع تخصصات صحية مختلفة وتصنيفها وتحديد الرواتب واألجور  .4

 والبدالت المناسبة.

 لى تحليل وظائف القطاع الصحي المختلفة.القدرة ع .5

 االلتزام بالسياسات واإلجراءات المطبقة في المنظمات الصحية. .6

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 التفكير بمنهجيه علمية لتطبيق وظائف الموارد البشرية في المجال الصحي.  .1

 طرح حلول ابداعية لمشكالت تقييم اداء العملين.القدرة على  .2

 القدرة على توظيف اغلب سياسات الرعاية الصحية  في الواقع العملي .3

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:
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 مناقشة مهارات البحث العلمي في إعداد التقارير والواجبات.القدرة على العمل في جماعات في  .1

 اكتساب مهارات قيادية في االلتزام بالسياسات واإلجراءات المطبقة في المنظمات الصحية. .2

 اكتساب اخالقيات احترافية تتعلق بالعمل في المنظمات الصحية .3

ية مختلفة وتصنيفها القدرة على التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية في تخصصات صح .4

 وتحديد الرواتب واألجور والبدالت المناسبة

ممارسة السلوك االخالقي المهني االلتزام بالسياسات واإلجراءات المطبقة في المنظمات   .5

 الصحية.

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

مهارات استقطاب الموارد البشرية الصحية بأنواعها المختلفة وتخصصاتها الدقيقة اكتساب  .1

 والحفاظ عليها وتطويرها

 اكتساب مهارا ت التعامل والتواصل مع االخرين في إعداد التقارير والواجبات .2

اكتساب مهارات التحليل الكلي والمنطقي للقضايا العلمية والعملية في الموارد البشرية   .3

 .الصحية

 

 

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 االختبارات. .1

 مشاركة. .2

 حاالت تطبيقية .3

 زيارات ميدانية .4

  الكتاب المقرر 

Walter J. Flynn , Robert L. Mathis , John H. Jackson ,  Healthcare Human 

Resource Management . Thomson South- Western , 2007. 

  المراجع المساندة:

Human Resources In Healthcare: Managing for Success, Third Edition by 

Bruce Fried and Myron D. Fottler (July 24, 2008) The Foundation of 

American College of Healthcare Executive Publishers. 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية

 

 

 

http://www.amazon.com/Human-Resources-Healthcare-Managing-Success/dp/1567932991/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1276015651&sr=1-1
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 المقرر النظري الجدول الزمني لتوزيع محتوى

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 مقدمة عن الموارد البشرية 

  2 أهمية الموارد البشرية في القطاع الصحي 

 3 أهمية الموارد البشرية في القطاع الصحي 

 4 تركيبة الموارد البشرية الصحية 

  5 تركيبة الموارد البشرية الصحية 

 6 االختبار الدوري األول 

 7 كيفية استقطاب الموارد البشرية الصحية 

  8 كيفية تنمية الموارد البشرية الصحية 

 9 كيفية تطوير الموارد البشرية الصحية 

 10 المشكالت التي تواجه قطاع الموارد البشرية الصحية 

 11 المشكالت التي تواجه قطاع الموارد البشرية الصحية 

 12 االختبار الدوري الثاني 

 13 إعداد الخطط الالزمة لتطوير الموارد البشرية 

 14 إعداد السياسات الالزمة لتطوير الموارد البشرية 

 15 إعداد السياسات الالزمة لتطوير الموارد البشرية 

  االختبار النهائي 
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 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
عمل نظري

 ي

تدري

 ب

 BHS323 3 0 0 3 323صح  ادارة المستشفيات

[ إجباري     ]   [     المقرر:  ]   BHS 321 المتطلبات السابقة

  اختياري

  

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

التنظيم المطلوب في هذه  يصف المقرر خصائص اإلدارة في المستشفيات، كما يصف

المنظمات الصحية. كما يصف عملية التنظيم والتحكم باإلضافة إلى األساليب العلمية المطبقة في تحليل 

المشكالت وصنع القرارات في إدارة المستشفى، تنمية مهارة العاملين في تحليل المشاكل واقتراح 

لصحية، وإعداد التقارير، واستخدام االنترنت الحلول واتخاذ القرارات، كيفية التعامل مع الكوادر ا

 والبوربوينت.

  Course objectivesأهداف المقرر 

تهدف المادة إلى تعريف الطالب بالمفاهيم واألساليب واالتجاهات اإلدارية الحديثة المطبقة في  .1

 إدارة المستشفيات لبناء نظام صحي قادر علي التكيف مع البيئة الداخلية والخارجية 

 رفع أداء العاملين بما يعود بالنفع العام علي جميع السكان. .2

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 مقدمة في اإلدارة. .1

 التنظيم. .2

 التخطيط والتحكم. .3

 القيادة والتأثير. .4

 حل المشكالت واتخاذ القرارات. .5

 

 

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 تحديد خصائص اإلدارة في المنظمات الصحية. .1

 معرفة كيف تنظم المنظمات الصحية. .2
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 معرفة أساليب حل المشاكل واتخاذ القرارات داخل المنظمات الصحية. .3

 معرفة التخطيط  والتصميم للمنظمات الصحية. .4

 المستشفيات.معرفة االتجاهات الحديثة في إدارة  .5

 معرفة فن التعامل مع الفئات المختلفة داخل المستشفى. .6

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 التفكير بمنهجيه علمية فيكيف تنظم المنظمات الصحية.  .1

 القدرة على حل مشكالت العمل في المنظمات الصحية. .2

 اغلب االساليب العلمية لتحقيق اهداف الرعاية الصحيةالقدرة على توظيف  .3

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 القدرة على العمل في جماعات في التخطيط  والتصميم للمنظمات الصحية. .1

 في صنع القرار داخل المستشفيات.اكتساب مهارات قيادية  .2

 مهارة استخدام الحاسب اآللي. .3

 اكتساب اخالقيات احترافية تتعلق بالعمل في المستشفيات  .4

القدرة على التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية في التعامل مع الفئات المختلفة داخل  .5

 المستشفى

لممارسات الالأخالقية في ممارسة السلوك االخالقي المهني واالطالع على حاالت ا  .6

 المستشفيات.

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 اكتساب مهارات التطبيق العملي لتطبيقات التجارةاإللكترونية .1

 داخل المستشفىاكتساب مهارا ت التعامل والتواصل في التعامل مع الفئات المختلفة  .2

 معرفة كتابة التقارير. .3

 معرفة تقويم األداء. .4

 اكتساب مهارات تجميع المعلومات والتحليل اإلحصائي لها.  .5

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 االختبارات. .1

 مشاركة. .2

 حاالت تطبيقية. .3

 زيارات ميدانية .4

  الكتاب المقرر 

Managing a Modern Hospital: Second Edition by A. V. Srinivasan 

(Paperback-April 14,2008) SAGE Publication Inc. 
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Managing Health Services: Concepts and Practice by Harris M.G. and 

edn.)  Mauriceville, NSW, Australia:  Elsevier Australia, ndAssociates (2

2006. 

Health Care Management: Tools and techniques for managing in health care 

environment by John R. Schermerhorn (Paperback - Aug 25, 2006). 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية

 

 

 

 

 

 

 

 النظريالجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر 

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 مقدمة في اإلدارة 

  2 مقدمة في اإلدارة 

 3 مقدمة في اإلدارة 

 4 التنظيم 

  5 التنظيم 

 6 االختبار الدوري االول 

 7 التخطيط والتحكم 

  8 التخطيط والتحكم 

http://www.amazon.com/Health-Care-Management-John-Schermerhorn/dp/0471790788/ref=sr_1_10?ie=UTF8&s=books&qid=1198061666&sr=1-10
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 9 التخطيط والتحكم 

 10 القيادة والتأثير 

 11 القيادة والتأثير 

 12 االختبار الدوري الثاني 

 13 حل المشكالت واتخاذ القرارات 

 14 حل المشكالت واتخاذ القرارات 

 15 حل المشكالت واتخاذ القرارات 

  االختبار النهائي 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
نظر

 ي

عمل

 ي

 تدريب

 BHS 361 3 0 0 3 361صح  تقييم وإصالح الرعاية الصحية

 المتطلبات السابقة
 BHS 

211  

[ إجباري     ]   [     المقرر:  ]  

 اختياري

 

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

المقرر معلومات حول خصائص اإلصالح في الحقل الصحي متضمناً المواضيع التالية: يصف 

إصالح القطاع الصحي ودور الحكومة، هيكلة وأداء األنظمة الصحية، شرح األداء واستجابات 

اإلصالح، البيروقراطية التجارية: المركزية إدارة المستشفى، زيادة الموارد الحكومية عن طريق 

دمة، شراء الحكومة الخاصة، تنظيم وتمكين القطاع الخاص، أخذ الطاقة االستيعابية فرض رسوم الخ

 بعين االعتبار، إعادة تشكيل إصالح القطاع الصحي..

  Course objectivesأهداف المقرر 
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تهدف المادة إلى تعريف الطالب لماذا اإلصالح الصحي ضرورياً ومعرفة ماذا يحدث واقعياً  .1

 المختلفة.لألنظمة الصحية 

 تدريس الطالب السؤال الفلسفي حول اإلصالح الصحي. .2

 وما هي األهداف النموذجية إلجراء اإلصالح .3

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 إصالح القطاع الصحي ودور الحكومة. .1

 هيكلة وأداء األنظمة الصحية. .2

 شرح األداء واستجابات اإلصالح.  .3

 المركزية إدارة المستشفى. البيروقراطية التجارية:  .4

 زيادة الموارد الحكومية عن طريق فرض رسوم الخدمة. .5

 شراء الحكومة للخدمة الخاصة. .6

 تنظيم وتمكين القطاع الخاص. .7

 أخذ الطاقة االستيعابية بعين االعتبار. .8

 إعادة تشكيل إصالح القطاع الصحي. .9

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 تحديد خصائص اإلصالح في الحقل الصحي. .1

 معرفة كيفية تنفيذ اإلصالحات الصحية. .2

 معرفة كيفية التخطيط والتصميم لإلصالح الصحي. .3

 معرفة فن إصالح األنظمة الصحية. .4

 معرفة سياسة اإلصالح في القطاع الصحي. .5

 واستجابات اإلصالح.معرفة شرح األداء  .6

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 التفكير بمنهجيه علمية في خصائص اإلصالح في الحقل الصحي.  .1

 القدرة على حل مشكالت اإلصالحات الصحية. .2

 القدرة على توظيف سياسة اإلصالح في القطاع الصحي في الواقع العملي .3

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 القدرة على العمل في جماعات في شرح األداء واستجابات اإلصالح. .1

 اكتساب مهارات قيادية في صنع القرار. .2

 المنظمات االدارية اكتساب اخالقيات احترافية تتعلق بالعمل في  .3

القدرة على التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية في موضوعات تقييم واصالح الرعاية  .4

 الصحية

 ممارسة السلوك االخالقي المهني في اصالح وصيانة الرعاية الصحية  .5

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 قادراً على أن:بنهاية هذا المقرر يكون الطالب 
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تجميع المعلومات والتحليل اإلحصائي له حينما تكون هنالك حاجة إلصالح قطاع الرعاية  .1

 الصحية 

 مهارة استخدام الحاسب اآللي .2

اكتساب مهارا ت التعامل والتواصل مع أفراد البيئة الداخلية والخارجية حينما تكون هنالك  .3

 حاجة إلصالح قطاع الرعاية الصحية

رات التحليل الكلي والمنطقي للقضايا العلمية والعملية في تقييم واصالح الرعاية اكتساب مها  .4

 الصحية

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 درجة لالمتحان الدوري األول. .1

 لالمتحان النصفي. .2

 درجات لالمتحان الدوري الثاني. .3

 درجة للبحث. .4

 درجة لالمتحان النهائي. .5

 .درجات للحضور والمشاركة .6

  الكتاب المقرر 

The Challenge of Health Sector Reform: What Must Governments Do? by  

Anne Mills, Sara Bennett, and Steve Russell. Palgrave Macmillan (Mar 7, 

2001). 

  المراجع المساندة:

Reforming Markets in Health Care: An Economic Perspective (State of Health 

Series)   by Peter Smith. Open University Press. (Mar 2000).  

 

Reforming Health Care: The Philosophy and Practice of International Health 

Reform by David Seed house.  Wiley  Publishers (Jul 25, 1995). 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية

 

 

 

 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

http://www.amazon.com/Reforming-Markets-Health-Care-Perspective/dp/0335204619/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1212299656&sr=1-1
http://www.amazon.com/Reforming-Markets-Health-Care-Perspective/dp/0335204619/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1212299656&sr=1-1
http://www.amazon.com/Reforming-Health-Care-Philosophy-International/dp/0471953253/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1212299795&sr=1-1
http://www.amazon.com/Reforming-Health-Care-Philosophy-International/dp/0471953253/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1212299795&sr=1-1
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 1 ودور الحكومةإصالح القطاع الصحي  

  2 هيكلة وأداء األنظمة الصحية 

 3 شرح األداء واستجابات اإلصالح 

 4 البيروقراطية التجارية: المركزية إدارة المستشفى 

  5 البيروقراطية التجارية: المركزية إدارة المستشفى 

 6 االختبار الدوري االول 

 7 الخدمةزيادة الموارد الحكومية عن طريق فرض رسوم  

  8 شراء الحكومة للخدمة الخاصة 

 9 شراء الحكومة للخدمة الخاصة 

 10 تنظيم وتمكين القطاع الخاص 

 11 تنظيم وتمكين القطاع الخاص 

 12 االختبار الدوري الثاني 

 13 أخذ الطاقة االستيعابية بعين االعتبار 

 14 إعادة تشكيل إصالح القطاع الصحي 

 15 إصالح القطاع الصحيإعادة تشكيل  

  االختبار النهائي 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

عمل نظري

 ي

 معتمد تدريب

 BHS 381 0 0 3 3 381صح  التدريب الصيفي
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]   [        [ إجباري  المقرر:  ]    المتطلبات السابقة

  اختياري

 قسم إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

التدريب العملي هو إحدى متطلبات الدراسة بقسم إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات للطالب 

المتوقع تخرجه لتطبيق ما تعلمه الطالب خالل مراحل دراسته الجامعية في احد المنظمات الصحية 

للتعرف عن كثب كيفية عمل هذه المنظمات ويتطلب ذلك قضاء سبعة أسابيع كمقيم متدرب بنظام اليوم 

 الكامل خالل الفصل الصيفي

  Course objectivesأهداف المقرر 

 لمعايشة بيئة العمل الحقيقية التي يتوقع عمله بها بعد تخرجه. إتاحة الفرصة للطالب  .1

ممارسة الطالب للعمل التطبيقي داخل ميدان العمل الحقيقي الالزم الستكمال إعداده إعداداً مهنياً  .2

 وفنياً وسلوكياً .

 إتاحة الفرصة للطالب في اختيار أماكن العمل المناسبة لرغباته.  .3

بالجهة التعليمية مع متطلبات سوق العمل خالل فترة التدريب مما الربط بين مخرجات التعليم  .4

 يساعد على تعزيز وجود فرص وظيفية للخريجين.

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 يكلف الطالب باالطالع على عدد من األبحاث الحديثة والمنشورة في مجالت علمية محكمة. .1

 خالل قراءته لمجموع من األبحاث الحديثة.يكلف الطالب بإعداد مشروع بحث من  .2

 التدريب العملي في إحدى مكاتب المحاسبة والمراجعة أو القطاعات العامة والخاصة. .3

 إعداد تقرير مفصل عما قام به الطالب خالل فترة التدريب. .4

يقوم األستاذ المشرف على الطالب بمناقشته فيما أنجزه من أعمال خالل فترة التدريب وفي  .5

 البحث الذي أعده. مشروع

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

إفساح المجال أمام الطالب للتعرف على الواقع العملي والتدرب على تطبيق المهارات والثقافة  .1

الفرصة لهم لكسب الخبرة العملية والتدريب قبل التخرج النظرية المكتسبة أثناء الدراسة، وإتاحة 

 تحت إشراف مشرفين مؤهلين.

مساعدة الطالب على اختيار المجال الوظيفي المناسب لميولهم وطموحاتهم نتيجة لتعرفهم عن  .2

 قرب على طبيعة الوظائف المختلفة ومتطلباتها .

بالمواعيد وتحمل المسئولية إكساب الطالب آداب وسلوك العمل مثل االنضباط وااللتزام  .3

 وتدريبهم على العمل الجماعي لتعزيز مقدراتهم وكفاءتهم كأفراد.

مساعدة الطالب على التعرف على مواطن القوة والضعف لديهم مما يساعد على تطوير  .4

 إمكانياتهم وقدراتهم قبل دخولهم بصورة دائمة إلى سوق العمل .

لعمل المناسبة لتخصصه والفوائد التي يقدمها صاحب فرصة للمتدرب لتجميع معلومات عن بيئة ا .5

 العمل.
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 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 التفكير بمنهجيه علمية بموضوعات التدريب الصحية.  .1

 القدرة على حل المشكالت التي تظهر خالل التدريب العملي. .2

 تطبيقات التجارة اإللكترونية في الواقع العمليالقدرة على توظيف اغلب  .3

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

القدرة على العمل في جماعات في مناقشة وممارسة للتدريب على مجال من مجاالت إدارة  .1

 المستشفيات. الخدمات الصحية

 اكتساب مهارات قيادية في إدارة الخدمات الصحية المستشفيات .2

 اكتساب اخالقيات احترافية تتعلق بالعمل في المنظمات الصحية  .3

القدرة على التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية في موضوع التدريب المتخصص في الرعاية  .4

 الصحية

 ع على حاالت الممارسات العملية للمبادئ االخالقية.ممارسة السلوك االخالقي المهني واالطال  .5

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 اكتساب مهارات التطبيق العملي لوظائف إدارة الخدمات الصحية المستشفيات .1

 االخرين في نشاطات التجارة اإللكترونيةاكتساب مهارا ت التعامل والتواصل مع  .2

 اكتساب مهارات التحليل الكلي والمنطقي للقضايا العلمية والعملية في المؤسسات الصحية  .3

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 تقارير األداء. .4

 المشاركة مع اللجان والمشاريع الصحية. .5

 حاالت تطبيقية معينة. .6

 التقرير النهائي. .7

  الكتاب المقرر 

 ال يوجد كتاب لهذه المادة.

 

  المراجع المساندة:

 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 
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 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 التحضير لتدريب الطالب 

  2 البرنامج التدريبي 

 3 البرنامج التدريبي 

 4 البرنامج التدريبي 

  5 البرنامج التدريبي 

 6 البرنامج التدريبي 

 7 البرنامج التدريبي 

  8 عرض وتقديم التقرير النهائي 
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 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

عمل نظري

 ي

 معتمد تدريب

 BHS 424 3 0 0 3 424صح  ادارة التامين الصحي

 المتطلبات السابقة
BHS 321 

BHS 323 

[ إجباري     ]   [     المقرر:  ]  

 اختياري

 

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

تصميم هذه المادة لتركز على مفاهيم صناعه التامين بوجه عام وعلى التامين الصحي بوجه تم 

 خاص ونظام الضمان الصحي التعاوني وبرامجه المطبقة حاليا في المملكة.

  Course objectivesأهداف المقرر 

 اإللمام بصناعه التامين الصحي وخصائصها المختلفة محليا و عالميا. .1

بالجوانب اإلدارية والصحية المتعلقة بالتامين الصحي من قبل: األطباء والصيادلة اإللمام  .2

 والممرضين واإلداريين و...........(.

التأمين  –وشركات  -عيادات-مستوصفات -مراكز-منظمات الرعاية الصحية )مستشفيات .3

 والدواء...(.

زمة عن خصائص برامج تزويد اإلداريين الصحيين والدارسين بالمعلومات الضرورية الال .4

 التامين الصحي المختلفة وكيفيه إدارتها بكفاءة.

 تنميه المهارات والمعرفة البحثية لدى الدارسين عن التامين الصحي. .5

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  
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 مقدمة عن التأمين الصحي. .1

 خصائص التامين الصحي.  .2

 بالتأمين الصحي.المواضيع القانونية والتشريعية المتعلقة  .3

 تصنيف األمراض والترميز الحالي للمصطلحات اإلجرائية. .4

 الترميز الحالي للمصطلحات اإلجرائية. .5

 نظام ترميز اإلجراءات الشائع للرعاية الصحية. .6

 طرق تعويض أنواع وبرامج التأمين الصحي. .7

 أساسيات وتعليمات المطالبة التعويضية. .8

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 تحديد خصائص صناعة التأمين الصحي المختلفة. .1

 معرفة كيف تنظم منظمات الرعاية الصحية. .2

 معرفة اإلجراءات المختلفة لترميز المصطلحات. .3

 معرفة أنواع التأمين الصحي. .4

 التصنيفات المختلفة للتأمين الصحي.معرفة فن التعامل مع  .5

 معرفة كيفية تنفيذ التعويضات التأمينية. .6

 معرفة كيفية تسويق التأمين الصحي. .7

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 التفكير بمنهجيه علمية في اإلجراءات المختلفة لترميز المصطلحات.  .1

 على حل مشكالت التعامل مع التصنيفات المختلفة للتأمين الصحي.القدرة  .2

 القدرة على توظيف أنواع التأمين الصحي في الواقع العملي .3

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 ات في كيفية تسويق التأمين الصحي.القدرة على العمل في جماع .1

 اكتساب مهارات قيادية في صنع القرار .2

 اكتساب اخالقيات احترافية تتعلق بالعمل في منظمة التامين الصحي.  .3

 القدرة على التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية في موضوعات التامين الصحي. .4

 لصحي. ممارسة السلوك االخالقي المهني في نشاطات التامين ا 

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 اكتساب مهارات التطبيق العملي في استخدام الحاسب اآللي. .1

 اكتساب مهارا ت التعامل والتواصل مع الزبائن. .2

 مهارة تجميع المعلومات والتحليل اإلحصائي لها. .3

 مهارات التحليل الكلي والمنطقي للقضايا العلمية والعملية في التأمين الصحي.اكتساب  .4

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 
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 االختبارات. .1

 مشاركة. .2

 حاالت تطبيقية .3

 زيارات ميدانية .4

  الكتاب المقرر 

Understanding Health Insurance: A Guide to Billing and Reimbursement by 

Michelle A. Green and JoAnn C. Rowell (9th Edn.), Thomson Delmar 

Learning, USA 2007. 

  المراجع المساندة:

SOTP Buying Health Plans and START Buying Health Insurance !: An Easy 

–TO- Understand Guide to the How and Why of Consumer Directed 

Healthcare (HAS,HRAs, and Deductible- First Medical Insurance) 

(Paperback) by Jeffrey Ingalls (Author), Daniel Ritter (Author). 

Financial Management of Health Care Organizations: An Intro to 

Fundamental Tools, Concepts, and Applications by William N. Zelman, 

Michael J. McCue, Alan R. Millikan, and Noah D. Glick (Hardcover - Nov 1, 

2007). 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية

 

 

 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 مقدمة عن التأمين الصحي 

  2 خصائص التامين الصحي 

 3 خصائص التامين الصحي 

 4 المواضيع القانونية والتشريعية المتعلقة بالتأمين الصحي 

http://www.amazon.com/Health-Care-Management-John-Schermerhorn/dp/0471790788/ref=sr_1_10?ie=UTF8&s=books&qid=1198061666&sr=1-10
http://www.amazon.com/Financial-Management-Health-Care-Organizations/dp/063123098X/ref=sr_1_30?ie=UTF8&s=books&qid=1203783712&sr=1-30
http://www.amazon.com/Financial-Management-Health-Care-Organizations/dp/063123098X/ref=sr_1_30?ie=UTF8&s=books&qid=1203783712&sr=1-30
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  5 المواضيع القانونية والتشريعية المتعلقة بالتأمين الصحي 

 6 االختبار الدور األول 

 7 األمراض والترميز الحالي للمصطلحات اإلجرائية تصنيف 

  8 الترميز الحالي للمصطلحات اإلجرائية 

 9 الترميز الحالي للمصطلحات اإلجرائية 

 10 نظام ترميز اإلجراءات الشائع للرعاية الصحية 

 11 نظام ترميز اإلجراءات الشائع للرعاية الصحية 

 12 االختبار الدوري الثاني 

 تعويض أنواع وبرامج التأمين الصحيطرق  

 

13 

 14 أساسيات وتعليمات المطالبة التعويضية 

 15 أساسيات وتعليمات المطالبة التعويضية 

  االختبار النهائي 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
نظر

 ي

عمل

 ي

 تدريب

 BHS 425 3 0 0 3 425صح  االدارة االستراتيجية الصحية

[ إجباري     ]   [     المقرر:  ]   BHS 321 المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها
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بالمفاهيم والنظريات والقضايا والطرق التي يمكن تطبيقها في اإلدارة تعريف الطالب 

 االستراتيجية الصحية التي تعتبر األساس للتخطيط االستراتيجي.

  Course objectivesأهداف المقرر 

 فهم أسس ومفاهيم وطرق اإلدارة االستراتيجية. .1

 االستراتيجي. تحديد احتياجات المجتمع من الخدمات الصحية والتخطيط  .2

 تطبيق مراحل التخطيط واإلدارة االستراتيجية على الخدمات الصحية. .3

 فهم أسس ومبادئ التخطيط االستراتيجي وتطبيقها على المنشأة الصحية. .4

 تطبيق مبادئ التخطيط ومراحله على الخدمات الصحي .5

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 والمفاهيم األساسية لإلدارة االستراتيجية في القطاع الصحي.المقدمة التي تشمل األسس  .1

 المراحل التي تمر بها العملية التخطيطية والمراحل التي يدرس بها التخطيط. .2

 كيفية اإلدارة االستراتيجية المكانية والوظيفية في المنشآت الصحية. .3

 للمنظمات الصحية.عملية اإلدارة االستراتيجية وتحليل البيئة الداخلية والخارجية  .4

 التخطيط االستراتيجي من حيث العملية والمراحل الوظيفية للمنظمات الصحية. .5

 تطبيقات عملية على اإلدارة والتخطيط االستراتيجي الصحي. .6

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 معرفة مبادئ أسس اإلدارة االستراتيجية على المنشأة الصحية. .1

 معرفة منهج علمي في الخطط الصحية لمواجهة المشكالت الصحية. .2

 معرفة التوافق بين البيئة الداخلية للمنظمة والبيئة الخارجية. .3

 التعرف على تطبيق الحديث والتطوير وكسر الجمود. .4

 

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 هاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:بن

 التفكير بمنهجيه علمية في الخطط الصحية لمواجهة المشكالت الصحية.  .1

 القدرة على حل مشكالت التوافق بين البيئة الداخلية للمنظمة والبيئة الخارجية. .2

 القدرة على توظيف مبادئ أسس اإلدارة االستراتيجيةفي الواقع العملي .3

 Interpersonal skills and responsibilitiesشخصية وتحمل المسؤولية مهارات  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 القدرة على العمل في جماعات في مناقشة االستجابة السريعة لحاجات المجتمع الصحي. .1

 اكتساب مهارات قيادية في طلب الدعم الداخلي والخارجي .2

 احترافية تتعلق بالعمل في المنظمات الصحية اكتساب اخالقيات  .3

القدرة على التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية في االستجابة السريعة لحاجات المجتمع  .4

 الصحي

ممارسة السلوك االخالقي المهني واالطالع على حاالت الممارسات الالأخالقية في التجارة   .5

 اإللكترونية.
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 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 اكتساب مهارات صنع القرار.  .1

 اكتساب مهارا ت التعامل والتواصل مع االخرين في تحليل وتوقع البيئة الصحية المستقبلية. .2

 اكتساب مهارات تحليل احتياجات المجتمع الصحي وإعداد خطط صحية تفي بها. .3

  التقييم للعناصر الرئيسية السابقة طرق 

 االختبارات. .1

 مشاركة. .2

 حاالت تطبيقية .3

 زيارات ميدانية .4

 

  الكتاب المقرر 

Strategic Management of  Health Care Organizations. By W.J.Duncan, P.M. 

Ginter, and L.E. Sswyne . (Latest Edition By PWS-Kent Publishing Company, 

Boston, U.S.A) 2006. 

  المراجع المساندة:

Strategic Management of  Information Sys in Healthcare, Edited by Gordon 

D. Brown, Ph.D.; Tamara T. Stone, Ph.D.; Timothy B. Patrick, Ph.D. AUPHA 

Publishers (July 1, 2005). 

Healthcare Strategic Planning, Second Edition. By Alan M. Zuckerman.(Mar. 

2005) FACHE Publishers. 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية
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 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 المقدمة عن اإلدارة االستراتيجية في القطاع الصحي 

  2 األساسية لإلدارة االستراتيجية في القطاع الصحي األسس 

 3 المفاهيم األساسية لإلدارة االستراتيجية في القطاع الصحي 

 4 المراحل التي تمر بها العملية التخطيطية 

  5 المراحل التي يدرس بها التخطيط 

المنشآت االختبار الدوري االول، كيفية اإلدارة االستراتيجية المكانية في  

 الصحية
6 

 كيفية اإلدارة االستراتيجية الوظيفية في المنشآت الصحية 

 االختبار الدوري االول

7 

  8 عملية اإلدارة االستراتيجية 

 9 عملية تحليل البيئة الداخلية للمنظمات الصحية 

 10 عملية تحليل البيئة الخارجية للمنظمات الصحية 

 11 العمليات للمنظمات الصحيةالتخطيط االستراتيجي من حيث  

التخطيط االستراتيجي من حيث المراحل الوظيفية  االختبار الدوري الثاني 

 للمنظمات الصحية
12 

 13 التخطيط االستراتيجي من حيث المراحل الوظيفية للمنظمات الصحية 

 14 تطبيقات عملية على اإلدارة 

 15 الصحيتطبيقات عملية على التخطيط االستراتيجي  

  االختبار النهائي 
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 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
نظر

 ي

عمل

 ي

 تدريب

 BHS 426 3 0 0 3 426صح  إدارة التقنيات والمواد الطبية

[    ]       المقرر:  ]    [ إجباري BHS 323 المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

يتضمن هذا المقرر عرضاً لطبيعة وأهمية وخصوصية إدارة المواد الطبية والتقنيات الطبية 

وخطة المستشفى أو المرفق الصحي إلدارة المواد المتطورة في المنظمات الصحية والمستشفيات 

واألجهزة بكفاءة وفاعلية والطرق واألنشطة والسياسات المتبعة لتحقيق ذلك وإجراءات الشراء والمواد 

 التالفة وطرحها للتخلص منها وأنشطة التخزين والرقابة عليها...

  Course objectivesأهداف المقرر 

على أهمية إدارة المواد والتقنيات الطبية وموقعها بالهيكل التنظيمي تعريف الطالب والطالبات  .1

 في المنظمات الصحية المختلفة.

تعريف الطالب والطالبات بدور إدارة المواد الطبية والتقنيات الطبية واستمرارية تقديم  .2

 الخدمات الصحية والتشخيصية والعالجية في المستشفى والمنظمات الصحية األخرى.

لطبيعة الخاصة إلدارة المواد الطبية والتقنيات الطبية في المستشفيات كعملية إدارية إدراك ا .3

 مستمرة تتطلب تخطيط وتنظيم ومراقبة ومتابعة باستمرار.

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

طبيعة إدارة المواد والتقنيات واألجهزة الطبية في القطاع الصحي)الخطوط العريضة إلدارة  .1

 المواد، أهدافها، تبتين المواد، جودة مناسبة، سعر مناسب(.

 العوامل المؤثرة في مواد المستشفيات والمرافق الصحية األخرى كماً ونوعاً. .2

 الموقع التنظيمي والتنظيم الداخلي إلدارة المواد في المستشفيات. .3

د المستشفيات، طبيعة المواد والتقنيات واألجهزة الطبية في المستشفيات )أسس تصنيف موا .4

 التطبيقات المعتمدة لمواد المستشفيات(.

كمية الشراء االقتصادية، سياسات الشراء )الشراء المركزي لمجموعة مستشفيات، جودة  .5

 الشراء، إجراءات الشراء(.

 تخطيط الشراء في المستشفيات والمؤسسات الصحية )اختيار مصدر التوريد المناسب(. .6

 ن. التخزين والرقابة على المخزو .7
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  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

القدرة على التمييز بين المواد الطبية وغير الطبية المستخدمة في المستشفيات والمرافق الصحية  .1

 األخرى وإدراك خصوصيتها.

 لمخازن المستشفيات والمرافق الصحية األخرىالمعرفة بالسجالت الضرورية  .2

 فهم السياسات الصحية إلي توجه للعمل في هدا المجال. .3

 استيعاب مدى أهمية نظم التخزين والرقابة على المخزون في منظمات الرعاية الصحية. .4

 المقدرة على وضع تصور أولي لخطة متكاملة إلدارة المواد الصحية في المستشفى. .5

 Cognitive Skills مهارات علمية -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 التفكير بمنهجيه علمية في ادراك خصوصية المرافق الصحبة.  .1

 القدرة على حل مشكالت التمييز بين المواد الطبية وغير الطبية المستخدمة في المستشفيات. .2

 القدرة على توظيف السياسات الصحية  في الواقع العملي .3

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

القدرة على العمل في جماعات للوصول الى أهمية نظم التخزين والرقابة على المخزون في  .1

 منظمات الرعاية الصحية.

 خزين والرقابة على المخزوناكتساب مهارات قيادية في تطبيق نظم الت .2

 اكتساب اخالقيات احترافية تتعلق بالعمل في منظمات الرعاية الصحية  .3

 القدرة على التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية في ادارة التقنيات والمواد الطبية .4

ممارسة السلوك االخالقي المهني واالطالع على حاالت الممارسات الالأخالقية في منظمات   .5

 رعاية الصحية.ال

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 اكتساب مهارات التطبيق لنظم المخزون والسجالت والرقابة. .1

 اكتساب مهارا ت التعامل والتواصل مع االخرين العاملين على ادامة التقنيات والمواد الطبية. .2

اكتساب مهارات التحليل الكلي والمنطقي للقضايا العلمية والعملية في اصالح وصيانة المواد   .3

 الطبية.

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 االختبارات. .1

 مشاركة. .2

 حاالت تطبيقية. .3

 زيارات ميدانية. .4

  الكتاب المقرر 

Handbook of Health Care Material Management., By W.L.Scheyer., (July 

1985).  Aspen Publication , Latest Edition 
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  المراجع المساندة:

The Medical Record as Forensic Resource., by Campion Quinn, Jones and 

Bartlett Publishers, 2005. 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 طبيعة إدارة المواد والتقنيات واألجهزة الطبية في القطاع الصحي 

  2 واألجهزة الطبية في القطاع الصحيطبيعة إدارة المواد والتقنيات  

 3 العوامل المؤثرة في مواد المستشفيات والمرافق الصحية األخرى كماً ونوعاً  

 4 الموقع التنظيمي والتنظيم الداخلي إلدارة المواد في المستشفيات 

  5 الموقع التنظيمي والتنظيم الداخلي إلدارة المواد في المستشفيات 

طبيعة المواد والتقنيات واألجهزة الطبية في  الدوري االولاالختبار  

 المستشفيات 
6 

 7 طبيعة المواد والتقنيات واألجهزة الطبية في المستشفيات  

  8 كمية الشراء االقتصادية، سياسات الشراء  
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 9 كمية الشراء االقتصادية، سياسات الشراء  

 10 الصحية تخطيط الشراء في المستشفيات والمؤسسات  

 11 تخطيط الشراء في المستشفيات والمؤسسات الصحية  

 12 التخزين والرقابة على المخزون االختبار الدوري الثاني 

 13 التخزين والرقابة على المخزون 

 14 مناقشة حاالت خاصة في المرافق الصحية السعودية 

 15 مناقشة حاالت خاصة في المرافق الصحية السعودية 

  االختبار النهائي 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
نظر

 ي

عمل

 ي

 تدريب

 BHS 427 3 0 0 3 427صح  إدارة السجالت الطبية

[     المقرر:  ]    [ إجباري     ] BHS 321 المتطلبات السابقة

  اختياري

 قسم إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

هذه المادة عبارة عن مقدمة للمفاهيم والنظريات اإلدارية والصحية في إدارة السجالت الطبية 

 في المنظمات الصحية والمرافق الصحية األخرى.واستخدام السجالت الطبية 

  Course objectivesأهداف المقرر 

 معرفة سياسات وإجراءات العمل بأقسام السجالت الطبية في جميع أقسام المستشفى. .1

 معرفة كيفية تنظيم وتطوير أقسام السجالت الطبية .  .2

 العاملة معرفة الوصف الوظيفي ومتطلبات قسم السجالت الطبية من القوى .3
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  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 التعاريف والمصطلحات.  .1

 المعايير العامة. .2

 القواعد واألسس. .3

 تنظيم ومهام أقسام السجالت الطبية. .4

 القيادة ودورها في المنظمات الصحية وعالقتها مع الوحدات الصحية المختلفة. .5

 السياسات التشغيلية. .6

 السجالت الطبية من القوى العاملة.الوصف الوظيفي ومتطلبات قسم  .7

 األداء في المنظمات الصحية. .8

 إجراءات العمل والنماذج الطبية األساسية. .9

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 المستخدمة في القطاع الصحي. معرفة المفاهيم والنظريات واألساليب اإلدارية  .1

 معرفة استخدام مهارات البحث العلمي في إعداد التقارير والواجبات. .2

 االلتزام وتحمل ضغوط الدراسية  والعمل في القطاع الصحي.  .3

 القدرة على استخدام أدوات التحليل ووسائل االتصال المالئمة والمناسبة  في القطاع الصحي. .4

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

التفكير بمنهجيه علمية بالمفاهيم والنظريات واألساليب اإلدارية المستخدمة في القطاع  .1

 الصحي. 

 القدرة على حل مشكالت إعداد التقارير والواجبات. .2

 في القطاع الصحيالقدرة على توظيف أدوات التحليل ووسائل االتصال المالئمة والمناسبة   .3

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

القدرة على العمل في جماعات في مناقشة المفاهيم والنظريات واألساليب اإلدارية المستخدمة  .1

 في القطاع الصحي.

 ة في االلتزام وتحمل ضغوط الدراسية  والعمل في القطاع الصحي.اكتساب مهارات قيادي .2

 اكتساب اخالقيات احترافية تتعلق بالعمل في القطاع الصحي .3

القدرة على التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية في موضوعات ستخادم مهارات البحث  .4

 العلمي في إعداد التقارير والواجبات

ني واالطالع على حاالت الممارسات الالأخالقية في القطاع ممارسة السلوك االخالقي المه  .5

 الصحي.

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 اكتساب مهارات التطبيق العملي لتطبيقات التجارةاإللكترونية .1

االخرين في استخدام أدوات التحليل ووسائل االتصال اكتساب مهارا ت التعامل والتواصل مع  .2

 المالئمة والمناسبة  في القطاع الصحي

 اكتساب مهارات التحليل الكلي والمنطقي للقضايا العلمية والعملية في القطاع الصحي  .3
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  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 االختبارات. .1

 مشاركة. .2

 حاالت تطبيقية. .3

  زيارات ميدانية. .4

  الكتاب المقرر 

Medical Records: Polices & Procedures Manual., By MOH. Riyadh, Saudi 

Arabia, 2006. 

  المراجع المساندة

The Medical Record as Forensic Resource., by Campion Quinn, Jones and 

Bartlett Publishers, 2005. 

 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 التعاريف والمصطلحات 

  2 المعايير العامة 

 3 المعايير العامة 
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 4 القواعد واألسس 

  5 القواعد واألسس 

 6 االول تنظيم ومهام أقسام السجالت الطبية االختبار الدوري 

 7 تنظيم ومهام أقسام السجالت الطبية 

  8 القيادة ودورها في المنظمات الصحية وعالقتها مع الوحدات الصحية المختلفة 

 9 القيادة ودورها في المنظمات الصحية وعالقتها مع الوحدات الصحية المختلفة 

 10 التشغيلية السياسات 

 11 الوصف الوظيفي ومتطلبات قسم السجالت الطبية من القوى العاملة 

الوصف الوظيفي ومتطلبات قسم السجالت الطبية من  االختبار الدوري الثاني 

 القوى العاملة
12 

 13 األداء في المنظمات الصحية 

 14 إجراءات العمل والنماذج الطبية األساسية 

 15 والنماذج الطبية األساسيةإجراءات العمل  

  االختبار النهائي 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

عمل نظري

 ي

تدري

 ب

 معتمد

 3 0 0 3   استخدام الخدمات الصحية

[    ]       المقرر:  ]    [ إجباري BHS 211 المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(
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  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

يهتم هذا المقرر باستخدام الخدمات الصحية والمستشفيات والمرافق الصحية والعوامل المؤثرة 

 الخدمات.على ذلك وكيفية التحكم في استخدام هذه 

  Course objectivesأهداف المقرر 

 التعرف على المفاهيم والنظريات ذات العالقة باستخدام الخدمات الصحية. .1

 تحديد العوامل ذات التأثير االيجابي والسلبي بالتحكم في درجة االستخدام. .2

والبيئة  تحديد دور مقدمي الخدمات الصحية في استخدام الخدمات الصحية وعالقة ذلك بالتمويل .3

 الصحية.

إلقاء الضوء على األساليب واالستراتيجيات التي يمكن استخدامها للتخفيف من االزدحام على  .4

 الخدمات الصحية

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 مقدمة عن المادة. .1

 مفاهيم وتعاريف ونظريات االستخدام للخدمات الصحية. .2

 الخدمات الصحية.أساليب االزدحام والضغط الكبير على  .3

 كيفية التحكم في استخدام الخدمات الصحية. .4

 استخدام المعايير الدولية للتحكم في درجة استخدام الخدمات الصحية. .5

 أساليب واستراتيجيات الحد من سوء استخدام الخدمات الصحية. .6

 أساليب واستراتيجيات تسهيل وتطوير الحصول على الخدمات الصحية. .7

 

 

  (:Course Outcomesللمقرر ) المخرجات المتوقعة

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 تتعلق بفهم تعريف ومفاهيم ونظريات استخدام خدمات الرعاية الصحية. .1

 معرفة كيفية التحكم في درجة االستخدام والتقليل من سوء استخدام خدمات الرعاية الصحية. .2

 حصاءات الطبية المتعلقة باالستخدام.كيفية استخدام اإل .3

 تطوير استخدام الحاسب اآللي إلجراء دراسات تحليلية الستخدام بعض الخدمات الصحية. .4

 استخدام المعلومات الصحية التخاذ القرارات المناسبة . .5

 احترام المرضى وتقدير مدى حاجتهم للخدمات الصحية. .6

 رارات المتعلقة بذلك.تحمل المسئولية في تقديم الخدمات واتخاذ الق .7

 الرعاية في التطوير وااللتزام بواجبات ومسئوليات العمل. .8

 استخدام مهارات التحليل واالتصال في تحسين بيئة العمل. .9

استخدام قنوات االتصال المناسبة مع مقدمي الخدمة والمرضى لفهم كيفية استخدام الخدمات   .10

 الصحية االستخدام المناسب.

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 التفكير بمنهجيه علمية لتطبيقات التجارة اإللكترونية في المنظمات.  .1

 القدرة على حل مشكالت استخدام التجارةاإللكترونية في المنظمات. .2
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 القدرة على توظيف اغلب تطبيقات التجارة اإللكترونية في الواقع العملي .3

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 القدرة على العمل في جماعات في مناقشة وممارسة نشاطات التجارة اإللكترونية. .1

 اكتساب مهارات قيادية في تطبيقات التجارةاإللكترونية .2

 اخالقيات احترافية تتعلق بالعمل في المنظمات االدارية اكتساب  .3

 القدرة على التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية في موضوعات التجارة اإللكترونية .4

ممارسة السلوك االخالقي المهني واالطالع على حاالت الممارسات الالأخالقية في التجارة   .5

 اإللكترونية.

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 اكتساب مهارات التطبيق العملي لتطبيقات التجارةاإللكترونية .4

 اكتساب مهارا ت التعامل والتواصل مع االخرين في نشاطات التجارة اإللكترونية .5

 والعملية في التجارة اإللكترونيةاكتساب مهارات التحليل الكلي والمنطقي للقضايا العلمية   .6

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 االختبارات. .1

 مشاركة. .2

 حاالت تطبيقية .3

 زيارات ميدانية .4

  الكتاب المقرر 

Medical and Non-medical Hospital Utilization, 2005, By Paul Press, Linda, 

Xip. 

  المراجع المساندة:

Managing patient fellow-strategies and solutions for addressing hospital. By 

Inc. joint commission Resources Publishers (Jan. 2004). 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية
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 لتوزيع محتوى المقرر النظريالجدول الزمني 

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 مقدمة عن المادة 

  2 مقدمة عن المادة 

 3 مفاهيم وتعاريف ونظريات االستخدام للخدمات الصحية 

 4 مفاهيم وتعاريف ونظريات االستخدام للخدمات الصحية 

  5 مفاهيم وتعاريف ونظريات االستخدام للخدمات الصحية 

أساليب االزدحام والضغط الكبير على الخدمات  االختبار الدوري االول 

 الصحية
6 

 7 أساليب االزدحام والضغط الكبير على الخدمات الصحية 

  8 كيفية التحكم في استخدام الخدمات الصحية 

 9 كيفية التحكم في استخدام الخدمات الصحية 

 10 درجة استخدام الخدمات الصحيةاستخدام المعايير الدولية للتحكم في  

 11 استخدام المعايير الدولية للتحكم في درجة استخدام الخدمات الصحية 

أساليب واستراتيجيات الحد من سوء استخدام الخدمات  االختبار الدوري الثاني 

 الصحية
12 

 13 أساليب واستراتيجيات الحد من سوء استخدام الخدمات الصحية 

 14 واستراتيجيات تسهيل وتطوير الحصول على الخدمات الصحيةأساليب  

 15 أساليب واستراتيجيات تسهيل وتطوير الحصول على الخدمات الصحية 

  االختبار النهائي 
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 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
نظر

 ي

عمل

 ي

 تدريب

 BHS 432 3 0 0 3 432صح  تسويق الخدمات الصحية

[ إجباري     ]   [     المقرر:  ]   BHS 211 المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

بشكل يجعل الدارس ملماً بالمفاهيم والخبرات والممارسات التسويقية  لقد تم تصميم هذه المادة

في مجال الخدمات الصحية والمستشفيات وتركز المادة على بيان أهمية التسويق الصحي وسلوك 

المنتفعين بالمنتج الصحي مع شرح وتفصيل سبل تصميم وتطوير الخدمات الصحية وتسعيرها 

 وترويجها وتوزيعها.

  Course objectivesالمقرر أهداف 

 التمييز بين العناصر المختلفة للبيئة التسويقية وتحديد أثرها على ممارسة التسويق الصحي. .1

 تقسيم السوق الصحي إلى قطاعات تسويقية وتحديد القطاعات المستهدفة.  .2

 إدارة عناصر المزيج التسويقي بشكل مربح للمستشفى ومرضي لعمالئها " المرضى". .3

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 مخلفية عامة في التسويق والخدمات التسويقية .1

 األهمية  –التطور  –التسويق الصحي: المفهوم  .2

 تحليل سلوك المستهلك  .3

 نظم المعلومات التسويقية  .4

 خطوات إجراء البحث التسويقي الصحي .5

 تجزئة السوق الصحي .6

 حاالت وتطبيقات .7

 الخدمات(منتجات المستشفى ) .8

 التوعية في الخدمة الصحية .9

 الترويج الصحي .10

 التسعير للخدمات الصحية .11

 التوزيع للخدمات الصحية .12

 حاالت وتطبيقات .13
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  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 المختلفة في القطاع الصحي .التعريف بالنشاطات الترويجية  .1

 التعريف بمنافذ التوزيع المختلفة التي تعمل في القطاع الصحي . .2

 التعرف على األسس العلمية في التسويق للخدمات الصحية . .3

 القدرة على عمل البحوث التسويقية في القطاع الصحي . .4

 مهارات  القدرة على التعامل مع البيئية الصحية داخلياً وخارجياً . .5

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 التفكير بمنهجيه علمية بالنشاطات الترويجية المختلفة في القطاع الصحي.  .1

 القدرة على حل مشكالت بمنافذ التوزيع المختلفة التي تعمل في القطاع الصحي. .2

 التسويق للخدمات الصحية.القدرة على توظيف األسس العلمية في  .3

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 القدرة على العمل في جماعات في تحليل السياسات التسويقية وتطويرها .1

 داخلياً وخارجياً  اكتساب مهارات قيادية في التعامل مع البيئية الصحية .2

 اكتساب اخالقيات احترافية تتعلق بالعمل في المنظمات الصحية .3

 القدرة على التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية في موضوعات تسويق الخدمات الصحية. .4

 ممارسة السلوك االخالقي المهني واالطالع على حاالت من تسويق الخدمات الصحية.  .5

 Analysis and communicationواالتصال مهارات التحليل  -د

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 اكتساب مهارات القدرة على تحليل السياسات التسويقية وتطويرها  .1

 اكتساب مهارات التعامل مع مختلف فئات المجتمع مرضي ومندوبي خدمات صحية .  .2

 ا العلمية والعملية في التجارة االكترونيةاكتساب مهارات التحليل الكلي والمنطقي للقضاي  .3

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 المشاركة الفصلية                   .1

 مشروعات وأبحاث                 .2

 حاالت عملية وواجبات             .3

 االختبار النصفي                    .4

 االختبار النهائي .5
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  الكتاب المقرر 

Philip Kotler, Roberta N. Clarke., Marketing For Health Care Organizations. 

(New jersey : Prentice – Hall, Iinc, 1987. 

  المراجع المساندة:

 (.2005د. ياسر ثامر البكري، تسويق الخدمات الصحية )عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 خلفية عامة في التسويق والخدمات التسويقية 

  2 األهمية  –التطور  –التسويق الصحي: المفهوم  

 3 األهمية  –التطور  –التسويق الصحي: المفهوم  

 4 تحليل سلوك المستهلك  

  5 نظم المعلومات التسويقية، خطوات إجراء البحث التسويقي الصحي 

 6 االختبار الدوري األول 

 7 تجزئة السوق الصحي 
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  8 حاالت وتطبيقات 

 9 منتجات المستشفى )الخدمات( 

 10 الصحيةالتوعية في الخدمة  

 11 الترويج الصحي، التسعير للخدمات الصحية 

 12 االختبار الدوري الثاني 

 13 التوزيع للخدمات الصحية 

 14 حاالت وتطبيقات 

 15 حاالت وتطبيقات 

  االختبار النهائي 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
نظر

 ي

عمل

 ي

 تدريب

 BHS433 3 0 0 3 433صح  سياسات الرعاية الصحية

[ إجباري     ]   [     المقرر:  ]   BHS 321 المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  ومطبوعاتهامختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة 

تم تصميم هذه المادة لتركز على سياسات وخصائص برامج الرعاية الصحية ونظمها المختلفة 

ً مع االستعانة بخبرات منظمة الصحة  المطبقة في المملكة وبعض الدول المعروفة بتطورها صحيا

والعالجية والتأهيلية العالمية في هذا المجال )الصحة والمرض ومستويات الرعاية الصحية الوقائية 

ومقاييس الصحة ومؤثراتها ومفاهيم الصحة العامة ومجاالت الصحة العامة وميادينها والرعاية 

 الصحية األولية والطب البديل .... الخ(.

  Course objectivesأهداف المقرر 
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الفعالية اإللمام بسياسات وخصائص برامج الرعاية الصحية المطبقة محلياً وعالمياً من حيث  .1

 والكفاءة واإلنصاف.

اإللمام بسياسات الرعاية الصحية المتعلقة بحقوق وواجبات مقدمي خدمات الرعاية الصحية  .2

)األطباء والصيادلة والممرضين ومنظمات الرعاية الصحية من مستشفيات ،مراكز، عيادات( 

 والمرضى.

3.  ً  .التعرف على كيفية تحليل وتطوير السياسات الصحية جزئياً وكليا

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 المقدمة وتتضمن مناقشة التعاريف والمفاهيم ذات العالقة بسياسات الرعاية الصحية.  .1

 بحوث وتحليل السياسات الصحية.    .2

 الفعالية : مفاهيم ومنهجيات. .3

 الفعالية: دليل وتطبيق. .4

 الكفاءة: مفاهيم ومنهجيات. .5

 الكفاءة : دليل وتطبيق. .6

 اإلنصاف: مفاهيم ومنهجيات. .7

 اإلنصاف : دليل وتطبيق. .8

 حقوق ومسئولية المرضى ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.   .9

 األخطاء الطبية. .10

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 المطبقة محلياً وعالمياً.معرفة السياسات الصحية  .1

 استخدام المعايير االقتصادية واإلحصائية. .2

 احترام حقوق الغير وااللتزام بالسياسات العامة ذات المصلحة المشتركة. .3

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 المطبقة محلياً وعالمياً. التفكير بمنهجيه علمية في السياسات الصحية  .1

 القدرة على حل مشكالت استخدام المعايير االقتصادية واإلحصائية. .2

 القدرة على توظيف احترام حقوق الغير في الواقع العملي .3

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 القدرة على العمل في جماعات في مناقشة السياسات الصحية المطبقة محلياً وعالمياً. .1

 اكتساب مهارات قيادية في استخدام المعايير االقتصادية واإلحصائية .2

 اكتساب اخالقيات احترافية تتعلق بالعمل في منظمات الرعاية الصحية .3

 في موضوع سياسات الرعاية الصحية.القدرة على التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية  .4

  .ممارسة السلوك االخالقي المهني في تجسيد سياسات الرعاية الصحية .5

 

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 المصلحة المشتركةالقدرةاحترام حقوق الغير وااللتزام بالسياسات العامة ذات  .1
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 اكتساب القدرة على القدرة على إجراء االتصاالت الشفوية والكتابية .2

 اكتساب مهارات التحليل الكلي والمنطقي للقضايا العلمية والعملية في التجارة اإللكترونية.  .3

4.  

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 االختبارات. .1

 مشاركة. .2

 حاالت تطبيقية. .3

 ميدانيةزيارات  .4

  الكتاب المقرر 

Public Challenges in Modern Health Care. By David Mechanic, University 

Press,2005. 

  المراجع المساندة:

 هـ.المؤلف:طالل بن عايد األحمدي.1425إدارة الرعاية الصحية )الرياض :معهد اإلدارة العامة( ،

والكفاءة واإلنصاف ، لو  آن  ادي ،تشارلز بيجلي، دافيد الفعالية  –تقويم نظام الرعاية الصحية 

 م.2000هـ 1420لرسون،كارل سيلتز)ترجمة :د.عبدالمحسن الحيدر(.الرياض : معهد اإلدارة العامة ،

 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري
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 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

المقدمة وتتضمن مناقشة التعاريف والمفاهيم ذات العالقة بسياسات الرعاية  

 الصحية
1 

  2 بحوث وتحليل السياسات الصحية 

 3 بحوث وتحليل السياسات الصحية 

 4 الفعالية : مفاهيم ومنهجيات 

  5 الفعالية: دليل وتطبيق 

 6 الكفاءة: مفاهيم ومنهجيات االختبار الدوري االول 

 7 الكفاءة : دليل وتطبيق 

  8 اإلنصاف: مفاهيم ومنهجيات 

 9 اإلنصاف: مفاهيم ومنهجيات 

 10 اإلنصاف : دليل وتطبيق 

 11 اإلنصاف : دليل وتطبيق 

المرضى ومقدمي خدمات الرعاية حقوق ومسئولية  االختبار الدوري الثاني 

 الصحية
12 

 13 حقوق ومسئولية المرضى ومقدمي خدمات الرعاية الصحية 

 14 األخطاء الطبية 

 15 األخطاء الطبية 

  االختبار النهائي 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 
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نظر

 ي

عمل

 ي

 عدد تدريب

الوحدا

 ت

 معتمد

 BHS 441 3 0 0 3 441صح  أخالقيات المهن الصحية

 المتطلبات السابقة
BHS 321 

BHS  323 

[ إجباري     ]   [     المقرر:  ]  

 اختياري

 

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

ال تستقيم الحياة اإلنسانية ويكمل سيرها بانتظام إال بضوابط سلوكية تنظم عالقات الناس فيا 

بينهم. ومن بين تلك الضوابط )األخالق( التي حثت الشريعة اإلسالمية اإلنسان المسلم بالتحلي بأحسنها. 

ق الحميدة :)وإنك عبده ورسوله محمد صلى هللا عليه وسلم، بصفة األخال -عز وجل –فقد امتدح هللا 

. كما يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم :)إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق(. 4لعلى خلق عظيم(  القلم:

ومن هنا تعتبر أخالقيات الوظيفة من أعظم األمور التي يجب مراعاتها لمساسها بحياة اإلنسان 

ة وخمس آية تتحدث عن العمل واالهتمام االجتماعية واألخالقية حيث أن القرآن الكريم فيه نحواً من مائ

بأخالق المهنة ينطلق من مفهوم قوله تبارك وتعالى )ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة 

. إن االلتزام بأخالقيات المهنة له األثر الكبير في كفاءة األجهزة الخاصة 89وبشرى للمسلمين( النحل :

يتها في تأدية رسالتها على أكمل وجه، وكذلك قدرتها على تحقيق والحكومية وحسن سيرها ومدى فعال

 األهداف والغايات التي تسعى إليها، مما يعود بالفائدة والخير العميم على الوطن والمواطنين. 

  Course objectivesأهداف المقرر 

الشريعة إبراز األصالة والتميز للفكر اإلداري األخالقي اإلسالمي الذي تشكل من مصادر  .1

 اإلسالمية األساسية وغير األساسية.

 دراسة المسائل األخالقية ذات العالقة بالمهن الصحية وتقنيات العالج وسبل إيصال الخدمة. .2

تطوير استراتيجيات لكيفية استخدام التقنية الطبية ومعايير خدمة ذات مستوى أخالقي وفقها يتم  .3

 لنظرية األخالقية في الخدمات الصحية. تقديم الخدمات الصحية مع فهم بين التطبيق وا

 

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 أدب الطبيب. .1

 معرفة وحل المشاكل األخالقية. .2

 المبادئ والفلسفات األخالقية.  .3

 مفهوم األخالق في الفكر اإلسالمي ووظائفها: .4

 األخالق في اللغة. .5

 األخالق في االصطالح. .6

 اإلسالمي.األخالق في الفكر اإلداري  .7

 أخالقيات المهن الصحية: .8
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 شرف علم ومهنة الطب وأهميتها. .9

 منشأ أخالقيات المهن الطبية. .10

 مبادئ أخالقيات المهن الصحية. .11

 خصائص أخالقيات المهن الصحية في اإلسالم. .12

 القواعد والمقاصد العامة ألحكام المهن الطبية. .13

 حل القضايا األخالقية. .14

 دليل اتخاذ القرار األخالقي : .15

 تصميم رسالة ورؤية وقيم المنظمة. .16

 أخالقيات مهنة الطب في المجتمع السعودي. .17

 تجاوب المنظمة مع المشاكل األخالقية. .18

 القضايا األخالقية اإلدارية: .19

 تضارب المصالح وواجب الوكيل. .20

 فقه الطبيب:  .21

 القضايا األخالقية الخاصة بالمنظمة والموظفين . .22

 المجتمع .القضايا األخالقية الخاصة بالمرضى و .23

 القضايا األخالقية الحيوية الطبية: .24

 أهمية دراسة القضايا الطبية المعاصرة. .25

 بنك الحليب البشري المختلط. .26

 مشكلة الخنثى بين الطب والفقه ] التحكم في جنس الجين ) االستصفاء ( [. .27

 االستنساخ النباتي والحيواني والبشري. .28

 .(.Consentاألجنة أطفال األنابيب ) اإلخصاب المعملي ونقل  .29

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 استيعاب أهمية األخالق في بيئية العمل. .1

 تعريف الدارسين بأسس وقواعد أخالقيات الطب والفقه الطبي في اإلسالم. .2

 وأنظمة ممارسة مهنة الطب في المملكة.اإلحاطة بإرشادات  .3

 إدراك العالقة بين أخالقيات العمل وأهداف المنظمة.  .4

 تمكين الطالب من إتقان مهارات وأخالقيات التعامل مع المرضى والفريق الصحي والمجتمع. .5

 االلتزام باإلطار العام لآلداب والسلوكيات المتعلقة بالممارسة الطبية من منظور إسالمي. .6

 ة على تمييز السلوك األخالقي والغير أخالقي.القدر .7

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 التفكير بمنهجيه علمية بأسس وقواعد أخالقيات الطب.  .1

 القدرة على حل مشكالت العالقة بين أخالقيات العمل وأهداف المنظمة. .2

 وقواعد أخالقيات الطب والفقه الطبي في اإلسالمالقدرة على توظيف أسس  .3

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:
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القدرة على العمل في جماعات في مهارات وأخالقيات التعامل مع المرضى والفريق الصحي  .1

 والمجتمع.

 ساب مهارات قيادية في تطبيقات التجارةاإللكترونيةاكت .2

 اكتساب اخالقيات احترافية تتعلق بالعمل في المنظمات االدارية  .3

 القدرة على التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية في موضوعات التجارة اإللكترونية .4

قية في التجارة ممارسة السلوك االخالقي المهني واالطالع على حاالت الممارسات الالأخال  .5

 اإللكترونية.

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 اكتساب مهارات التطبيق العملي لتطبيقات التجارةاإللكترونية .1

 اكتساب مهارا ت التعامل والتواصل مع االخرين في نشاطات التجارة اإللكترونية .2

 اكتساب مهارات التحليل الكلي والمنطقي للقضايا العلمية والعملية في التجارة اإللكترونية  .3

 

 

 

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 االختبارات. .1

 مشاركة. .2

 حاالت تطبيقية. .3

 زيارات ميدانية. .4

  الكتاب المقرر 

Darr , Kurt : Ethics In Health Services Management , Health Professions Press       

Inc., Baltimore , 4th edition , 2005. 

  المراجع المساندة:

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية : أخالقيات مهنة الطب ، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 

 هـ.1423، الرياض ، 

،  3، زهير أحمد & البار، محمد علي : الطبيب : أدبه وفقهه ، دار القلم ، دمشق ، ط  السباعي

 هـ.1426

 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية
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 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع النظريالمحتوى  مالحظات

 1 أدب الطبيب 

  2 المبادئ والفلسفات األخالقية 

 3 معرفة وحل المشاكل األخالقية 

 4 مفهوم األخالق في الفكر اإلسالمي ووظائفها 

  5 القواعد والمقاصد العامة ألحكام المهن الطبية kأخالقيات المهن الصحية 

 6 االختبار الدوري االول 

 7 األخالقيةحل القضايا  

  8 دليل اتخاذ القرار األخالقي 

 9 مفهوم األخالق في الفكر اإلسالمي ووظائفها 

 10 القضايا األخالقية اإلدارية 

 11 فقه الطبيب 

 12 االختبارالدوري الثاني 

 13 القضايا األخالقية الحيوية الطبية 

 14 القضايا األخالقية المستحدثة 

 15 المستحدثةالقضايا األخالقية  

  االختبار النهائي 
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 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
نظر

 ي

عمل

 ي

 تدريب

 BHS 451 3 0 0 3 451صح  ادارة وضمان الجودة الصحية

]   [        [ إجباري  المقرر:  ]   BHS 321 المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

هذه المادة تعرف الطالب كيفية تطوير المعرفة والمهارات في تطبيق النظريات و المفاهيم 

الطالب كيفية فحص القوة التي تقود التغير في المنظمة المعاصرة في جودة اإلدارة. هذه المادة تعرف 

واإلدارة لمنظمات الرعاية الصحية والمضامين بالنسبة لمدراء الرعاية الصحية. الطرق التقليدية سوف 

تقارن مع الطرق الحديثة. جودة اإلدارة تعتبر عنصر أساسي لتطبيقات اإلدارة وهي مازالت تطور 

ذ في إدارة الصناعة الصحية. إدارة الجودة تعرف الطالب علي المفاهيم كمفهوم إداري مقبول للتنفي

األساسية إلدارة الجودة في بيئة الرعاية الصحية. متطلبات المنظمات المنظمة الخاصة بالجودة، منافع 

ومخاطر اإلدارة سوف يتم مناقشتها. تجميع المعلومات، التحقق، والتحليل، والبراعة الفنية للتقديم سوف 

درس. المادة تؤكد علي االستخدام المستمر ألهداف المعلومات والتغذية المرتدة لتطوير اإلجراءات، ت

 األنظمة، والمخرجات عن حالة المريض.

  Course objectivesأهداف المقرر 

 فهم مفهوم الجودة والتكتيكات للتدبير والتحكم وتطوير الجودة. .1

 لتنفيذ تطبيقات الجودة الشاملة.اكتساب المعلومات والمهارات الضرورية  .2

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 مبادئ وتطبيقات إدارة الجودة. .1

 إدارة المنافع. .2

 التصميم التنظيمي واإلدارة. .3

 االقتصاد، المالية، الحكومة في إدارة الجودة الطبية. .4

 علم المعلومات الطبية ونظم المعلومات. .5

 واألخالقية في إدارة  الجودة الطبية.المواضيع القانونية  .6

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )



140 
 

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 معرفة الجودة واختيار أدوات تحكم الجودة. .1

 تصميم وتحديد مداخل تأكد وتحكم الجودة. .2

 الجودة.تطوير مفاهيم برامج إدارة  .3

 تحديد اثر الجودة في الربحية. .4

 التأكيد علي استمرارية تطوير الجودة. .5

 تنفيذ خطة األعمال المقادة عن طريق إدارة الجودة الشاملة. .6

 تبني إدارة الجودة الشاملة كاستراتيجية أساسية منظمات الرعاية الصحية.  .7

 مهارة استخدام الحاسب اآللي لتطوير المعلومات الصحية .   .8

 مهارة تجميع المعلومات وتحليلها إحصائياً كطريقة الستمرارية تطوير الجودة. .9

 التركيز على إدارة الجودة الشاملة كطريقة لالتصال مع الزبائن. .10

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 وتحكم الجودة. التفكير بمنهجيه علمية تصميم وتحديد مداخل تأكد  .1

 القدرة على حل مشكالت الجودة واختيار أدوات تحكم الجودة. .2

 القدرة على توظيف اغلب مداخل تأكد وتحكم الجودة في الواقع العملي .3

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 القدرة على العمل في جماعات  فيتنفيذ خطة األعمال المقادة عن طريق إدارة الجودة الشاملة. .1

اكتساب مهارات قيادية في تبني إدارة الجودة الشاملة كاستراتيجية أساسية منظمات الرعاية  .2

 الصحية

 اكتساب اخالقيات احترافية تتعلق بالعمل في منظمات الرعاية الصحية .3

 التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية في إدارة الجودة الشاملة كاستراتيجيةالقدرة على  .4

 ممارسة السلوك االخالقي المهني تجميع المعلومات وتحليلها  .5

 

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 مات وتحليلها إحصائياً كطريقة الستمرارية تطوير الجودة.اكتساب  مهارة تجميع المعلو .1

 التركيز على إدارة الجودة الشاملة كطريقة لالتصال مع الزبائن .2

 اكتساب مهارات التحليل الكلي والمنطقي للقضايا العلمية والعملية في إدارة الجودة الشاملة  .3

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 االختبارات. .1

 مشاركة. .2

 حاالت تطبيقية. .3

 زيارات ميدانية. .4

  الكتاب المقرر 
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Core Curriculum for Medical Quality Management by Acmq and American  

College of Medical Quality Jones and Bartlett Publishers (Feb 2005). 

  المراجع المساندة:

Improving Healthcare Quality and Cost with Six Sigma by Brett E. Trusko, 

Carolyn Pexton, Jim Harrington, and Praveen Gupta. Financial Team Press 

(Apr. 20, 2007). 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 مبادئ وتطبيقات إدارة الجودة 

  2 المنافعإدارة  

 3 إدارة المنافع 

 4 التصميم التنظيمي واإلدارة 

  5 التصميم التنظيمي واإلدارة 

 6 االقتصاد في إدارة الجودة الطبية االختبار الدوري االول 

 7 المالية في إدارة الجودة الطبية 

  8 الحكومة في إدارة الجودة الطبية 

http://www.amazon.com/Core-Curriculum-Medical-Quality-Management/dp/0763730610/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=books&qid=1202020118&sr=1-3
http://www.amazon.com/Improving-Healthcare-Quality-Cost-Sigma/dp/0131741713/ref=sr_1_7?ie=UTF8&s=books&qid=1276061631&sr=1-7
http://www.amazon.com/Praveen-Gupta/e/B001IR1QZM/ref=sr_ntt_srch_lnk_7?_encoding=UTF8&qid=1276061631&sr=1-7


142 
 

 9 علم المعلومات الطبية ونظم المعلومات 

 10 علم المعلومات الطبية ونظم المعلومات 

 11 علم المعلومات الطبية ونظم المعلومات 

 12 المواضيع القانونية في إدارة  الجودة الطبية االختبار الدوري الثاني 

 13 المواضيع القانونية في إدارة  الجودة الطبية 

 14 المواضيع األخالقية في إدارة  الجودة الطبية 

 15 المواضيع األخالقية في إدارة  الجودة الطبية 

  االختبار النهائي 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

نظر

 ي

عمل

 ي

 معتمد تدريب

موضوعات متقدمة في خدمات 

 الرعاية الصحية
 BHS 471 3 0 0 3 471صح 

[    المقرر:  ]    [ إجباري     ]   BHS 211 المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

 يصف المقرر بعض المواضيع المتقدمة التي يحتاجها المدراء في مجال الرعاية الصحية

متضمناً المواضيع التالية: األوامر القيادة في مجال الرعاية الصحية، واالستراتيجيات اإلدارية في 

 إدارة المستشفى.

  Course objectivesأهداف المقرر 
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تهدف المادة إلى تعريف الطالب بالمواضيع األساسية واتي تعتبر تحدياً لدور المدراء في إدارة  .1

 المستشفى 

 الطالب االستراتيجيات اإلدارية في إدارة المستشفى.كما تعلم  .2

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 أ. األوامر القيادة في مجال الرعاية الصحية:

 فهم ومباشرة دور مدير الرعاية الصحية. .1

 صناعة التنظيمات االنتقالية. .2

 تأسيس بيئة العمل التقدمي. .3

 إدارة غير الفاعلين. .4

 النزعات والتغيير واألزمات.القيادة أثناء  .5

 تنسيق تصرفات فريق العمل التقدمية واألداء الفردي. .6

 استراتيجيات التحليل وصناعة القرار. .7

 تمثيل الوجود القيادي وتوجيهه. .8

 االستراتيجيات اإلدارية في إدارة المستشفى: .2

 تشجيع االبتكار.  .1

 اختيار وتعيين أفضل الممثلين. .2

 تقييم األداء. .3

 النقاش.استراتيجيات  .4

 الموازنة بين التصرفات اإلدارية واألخذ في التقدم. .5

 التعليم والتطوير. .6

 االتصاالت. .7

 ج.شرح األداء واستجابات اإلصالح:  

 الخطط التحليلية وأدوات صناعة القرار. .1

 اختيار الهيكل وسلوك نظام المقابالت. .2

 مراقبة وإدارة أوراق الدليل التوجيهي. .3

 ضاء الجسم المختلفة.معرفة أساس أجزاء ووظائف أع .4

 مقدمة في المختصرات الطبية. .5

 مقدمة في المختصرات المخبرية. .6

 مقدمة في المختصرات التشخيصية. .7

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 تحديد دور القيادة في إدارة المستشفيات. .1

 معرفة االستراتيجيات اإلدارية المختلفة في إدارة المستشفيات. .2

 معرفة الوسائل المختلفة لصناعة القرار في إدارة المستشفيات. .3

 معرفة فن القيادة في إدارة المستشفيات . .4

 معرفة كيفية اختيار العاملين للمستشفى. .5

 معرفة كيفية تقييم األداء في المستشفى. .6

 مهارة صنع القرار. .7
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 استخدام الحاسب اآللي. مهارة .8

 مهارات تجميع وتحليل البيانات. .9

 مهارات االتصال االستراتيجية والتي تقدم أعلى تأثير في إدارة المستشفيات. .10

 

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 المستشفيات. التفكير بمنهجيه علمية بدور القيادة في إدارة  .1

 القدرة على حل مشكالت االستراتيجيات اإلدارية المختلفة في إدارة المستشفيات. .2

 القدرة على توظيف فن القيادة في إدارة المستشفيات. .3

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

لقدرة على العمل في جماعات في تطبيق الوسائل المختلفة لصناعة القرار في إدارة ا .1

 المستشفيات.

 اكتساب مهارات قيادية في صنع القرار .2

 اكتساب اخالقيات احترافية تتعلق بالعمل في إدارة المستشفيات .3

 ياتالقدرة على التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية في موضوعات في إدارة المستشف .4

ممارسة السلوك االخالقي المهني واالطالع على حاالت الممارسات الالأخالقيةفي إدارة   .5

 المستشفيات.

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 البياناتاكتساب مهارات التطبيق العملي في استخدام الحاسب االلي وتجميع  .1

 اكتساب مهارا ت التعامل والتواصل مع االخرين في إدارة الفراد في المستشفيات .2

اكتساب مهارات التحليل الكلي والمنطقي للقضايا العلمية والعملية في االستراتيجيات اإلدارية   .3

 المختلفة في إدارة المستشفيات

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 الدوري األول.درجة لالمتحان  .1

 لالمتحان النصفي. .2

 درجات لالمتحان الدوري الثاني. .3

 درجة للبحث. .4

 درجة لالمتحان النهائي. .5

 درجات للحضور والمشاركة. .6

  الكتاب المقرر 

Handbook for the New Health care Managers Practical Strategies for the Real 

World by Donald N. Lombardi. Jossey-Bass (2001). 

 

 

  المراجع المساندة:
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Advanced Topics in Characterization of Composites by Michael Kessler. 

Trafford Publishers (July 6, 2006). 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 فهم ومباشرة دور مدير الرعاية الصحية 

  2 االنتقالية وتأسيس بيئة العمل التقدميصناعة التنظيمات  

 3 إدارة غير الفاعلين 

http://www.amazon.com/Advanced-Characterization-Composites-Michael-Kessler/dp/1412036399/ref=sr_1_fkmr2_1?ie=UTF8&qid=1276061155&sr=1-1-fkmr2
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 4 القيادة أثناء النزعات والتغيير واألزمات 

  5 تنسيق تصرفات فريق العمل التقدمية واألداء الفردي 

 6 استراتيجيات التحليل وصناعة القراراالختبار الدوري األول  

 7 وتشجيع االبتكارتمثيل الوجود القيادي وتوجيهه  

  8 اختيار وتعيين أفضل الممثلين 

 9 تقييم األداء 

 10 استراتيجيات النقاش 

 11 الموازنة بين التصرفات اإلدارية واألخذ في التقدم 

 12 التعليم والتطوير واالتصاالت االختبار الدوري الثاني، 

 13 الخطط التحليلية وأدوات صناعة القرار 

 14 الهيكل وسلوك نظام المقابالتاختيار  

 15 مراقبة وإدارة أوراق الدليل التوجيهي 

  االختبار النهائي 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
نظر

 ي

عمل

 ي

 تدريب

 BHS 491 3 0 0 3 491صح  مشروع التخرج

[ إجباري     ]   [     المقرر:  ]    المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها
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هذه المادة تعرف الطالب علي المنهج العلمي في األبحاث الصحية. تحتوي هذه المادة علي 

مواضيع صياغة سؤال البحث، إجراء المراجعة لألدبيات وكتابة مقترح البحث سوف يكتسب الطالب 

مهارات إجراء المقابلة وتصميم االستبانة، والطرق المناسبة للتحليل الكمي والنوعي. مواضيع 

 قرر.أخالقيات البحث مثل الحصول علي الموافقة والسرية والتي سوف يتم مناقشتها من خالل هذا الم

  Course objectivesأهداف المقرر 

 القدرة على فهم كيفية استعمال األساليب العلمية في األبحاث الصحية. .1

 القدرة على فهم كيفية استخدام واختيار األدوات في األبحاث الصحية. .2

 القدرة على فهم كيفية كتابة بحث جيد. .3

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 الخدمات الصحية. مقدمة عن بحوث .1

 البحوث العلمية المستخدمة في المجال الصحي. .2

 كيفية إعداد البحوث الصحية. .3

 كيفية جمع البيانات عن طريق إجراء المقابالت. .4

 كيفية جمع البيانات عن طريق المالحظات. .5

 كيفية تصميم االستبيان كأداة لجمع البيانات. .6

 المقابالت.كيفية تحليل البيانات المجمعة عن طريق إجراء  .7

 كيفية تحليل البيانات المجمعة عن طريق المالحظات. .8

 كيفية تحليل البيانات عن طريق إجراء االستبيان. .9

 المطبوعات. .10

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 العلمية المستخدمة في المجال الصحي.معرفة الطالب لنوعية البحوث  .1

 معرفة الطالب كيفية إعداد البحوث الصحية. .2

 معرفة الطالب كيفية إجراء المقابالت. .3

 معرفة الطالب كيفية تصميم االستبيان. .4

 معرفة الطالب كيفية استخدام برامج التحليل اإلحصائي. .5

 االستبيان.معرفة الطالب فن التعامل مع األشخاص الذين يجيبون على أسئلة  .6

 تنمية قدرة الطالب علي الصبر واالعتماد علي نفسه في التحصيل العلمي. .7

 مهارة االتصال مع أفراد البيئة الداخلية والخارجية. .8

 مهارة تجميع المعلومات والتحليل اإلحصائي. .9

 معرفة الطالب كيفية تجميع وتحليل البيانات.. .10

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 المقرر يكون الطالب قادراً على أن:بنهاية هذا 

 التفكير بمنهجيه علمية الختيار مشكلة بحثية في المجال الصحي.  .1

 القدرة على حل مشكالت عملية في المجال الصحي بأسلوب علمي.. .2

 القدرة على توظيف اغلب اساليب البحث الصحي في الواقع العملي .3

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج
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 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 القدرة على العمل في جماعات في مناقشة مشكلة بحثية في المجال الصحي. .1

 اكتساب مهارات قيادية في منهجية البحث العلمي في المجال الصحي. .2

 الدراسات في المجال الصحي. اكتساب اخالقيات احترافية تتعلق بجمع البيانات واجراء  .3

القدرة على التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية في موضوعات البحث العلمي في هذا  .4

 المجال.

 ممارسة السلوك االخالقي المهني في اجراء البحوث الصحية..  .5

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 ادراً على أن:بنهاية هذا المقرر يكون الطالب ق

 اكتساب مهارات التطبيق العملي ألساليب البحث العلمي في المجال الصحي. .1

 اكتساب مهارا ت التعامل والتواصل مع االخرين في نشاطات البحث العلمي. .2

 اكتساب مهارات التحليل الكلي والمنطقي للقضايا العلمية والعملية في القطاع الصحي.  .3

  الرئيسية السابقة طرق التقييم للعناصر 

 خطة المشروع. .2

 تنفيذ المشروع . .3

 تقرير عن المشروع. .4

 تقديم عرض المشروع .5

  الكتاب المقرر 

Handbook of Research Methods for Nursing and Health Science by 

Minichiello, V., Sullivan, G., Greenwood, K. and &Axford, R.) (2nd edn.) 

Australia: Frenchs Forest: Prentice Hall Health 2004. 

  المراجع المساندة:

Social Research by Sarantakos, S. (3rd edn). New York, USA: Palgrave  

Macmillan (2005). 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية
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 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع النظريالمحتوى  مالحظات

 1 مقدمة عن بحوث الخدمات الصحية 

  2 البحوث العلمية المستخدمة في المجال الصحي 

 3 البحوث العلمية المستخدمة في المجال الصحي 

 4 كيفية إعداد البحوث الصحية 

  5 كيفية جمع البيانات عن طريق إجراء المقابالت 

 6 المقابالتكيفية جمع البيانات عن طريق إجراء  

 7 كيفية جمع البيانات عن طريق المالحظات 

  8 كيفية تصميم االستبيان كأداة لجمع البيانات 

 9 كيفية تصميم االستبيان كأداة لجمع البيانات 

 10 كيفية تحليل البيانات المجمعة عن طريق إجراء المقابالت 

 11 المقابالتكيفية تحليل البيانات المجمعة عن طريق إجراء  

 12 كيفية تحليل البيانات المجمعة عن طريق المالحظات 

 13 كيفية تحليل البيانات عن طريق إجراء االستبيان 

 14 كيفية تحليل البيانات عن طريق إجراء االستبيان 

 15 المطبوعات 

  مناقشة مشاريع التخرج من لجنة مشكلة في القسم 

 

 

 

 

 



  

 

 قسم التسويق والمبيعات:               

 :الرؤية
والمهني محلياً واقليمياً والريادة والشراكة  األكاديميالتميز 

 .المجتمعية في مجال التسويق والمبيعات

 :رسالة القسم
تأهيل كوادر متميزة في مجال التسويق والمبيعات بما يمكنهم من 

 .المنافسة في سوق العمل المحلي واإلقليمي

 :أهداف القسم
 تنمية مهارات الطالب في مجال التسويق من الناحية المنهجية والتطبيقية .

 تمكين الطالب من القدرة على اتخاذ القرارات التسويقية التي تؤدى إلى زيادة المبيعات .

بناء جيل من الخريجين لديهم القدرة على التخطيط و التنبؤ باالحتياجات التسويقية في األجلين 

 الطويل والقصير للمنظمة.

 تعلم أساليب التسويق واستقطاب العمالء وتطبيق األساليب الحديثة في إدارة التسويق.

 إكساب الطالب مهارات في مجال قراءة وتحليل البيانات التسويقية لمعرفة المشاكل التسويقية.

 .تدريب الطالب على أساليب اتخاذ القرارات التسويقية في الظروف المختلفة

 تعريف الطالب بوظيفة وأهداف التسويق. 
مقررات قسم التسويق 

   والمبيعات:



  

  السنة االولي

 ——————————————الفصل األول  

 عدد الساعات اسم المقرر

 3 اقتصاد كلي
 3 تقنية المعلومات 
 3 مبادئ المحاسبة أ

 2 التسويق بين األعمال
 2 لغة انجليزية 

 2 دراسات في القرآن والسنة 
 3 رياضة بحته

    

 -——————————————الفصل الثاني 

 عدد الساعات اسم المقرر

 3 اقتصاد جزئي

 3 مبادئ ادارة األعمال
 3 مبادئ المحاسبة ب

 2 لغة عربية 
 2 لغة انجليزية 
 2 إدارة ترويج

 3 التسويق اإللكتروني
 2 الترويج التجاري

 السنة الثانية:

 ——————————————  الفصل األول

 عدد الساعات اسم المقرر

 3 ادارة االنتاج والعمليات
 3 ادارة تسويق

 3 القانون التجاري
 3 محاسبة شركات األموال

 تطبيقات الحاسوب في اإلدارة

 3 التدريب الميداني في التسويق
 3 مبادئ تسويق

 -——————————————الفصل الثاني 

 عدد الساعات اسم المقرر

 3 الرياضيات المالية
 3 السلوك التنظيمي

 إحصاء

 3 مدخل إلى نظم المعلومات اإلدارية
 3 محاسبة شركات األشخاص

 3 االقتصاد اإلسالمي



  

 3 النقود والبنوك واالسواق المالية

 السنة  الثالثة:

 ——————————————الفصل األول : 

 عدد الساعات اسم المقرر

 3 التسويق المصرفي
 3 عامةمالية 

 إدارة قنوات التوزيع

 3 مراسالت تجارية
 3 إدارة استراتيجية

 نظم معلومات إدارية

 3 حقوق اإلنسان 
 3 قضايا فقهية معاصرة

 -——————————————الفصل الثاني: 

 عدد الساعات اسم المقرر

 3 محاسبة تكاليف
 3 التجارة الدولية

 تسويق السياحة والضيافة

 والتجزئةتسويق الخدمات 

 3 سلوك مستهلك
 3 إدارة مالية

 3 إدارة اإلمداد واللوجستيات
 3 بحوث عمليات

 السنة الرابعة

 ——————————————الفصل األول 

 عدد الساعات اسم المقرر

 3 تسويق الكتروني
 3 التسويق الدولي

 3 دراسات في التسويق
 3 ادارة مبيعات

 إدارة الجودة الشاملة

 3 إدارة األفراد
 3 أخالقيات التسويق

    

 -——————————————الفصل الثاني: 

 عدد الساعات اسم المقرر

 3 تسويق الخدمات
 3 بحوث التسويق

 3 إدارة العالقات العامة واالعالن
 3 طرق وأساليب البحث العلمي



  

 3 دراسة جدوى وتقييم المشروعات
 3 إدارة المشروعات الصغيرة

 والفندقيالتسويق السياحي 

 3 بحث التخرج 

 

 

 جمع اللجنة العلمية



( االعمال وادارة التجارة كلية -( الدراسة نظام  
 

 وضوابط قواعد أهم يلي فيما نورد ، الطالب أبنائها مع التعامل في الشفافية على الجامعة من حرصا ً

 مخالفة منها بأي اإلخالل يعتبر والتي وواجبات حقوق من الجامعي الحرم داخل الطالبي السلوك

الجامعة وأنظمة لوائح حددتها ما حسب بعقوبات مرتكبها يعااقب  

 

الدراسة  نظام 
 

الكلية في الدراسة ومتطلبات نظام  

 بحيث مفتوحة تنافسية سوق وجود ظل في وإقليميا محليا متميزة كفاءات إلعداد الدراسية البرامج هذه تممُ صُ 

.خريجينا استقطاب إلى تواقة واإلقليمية المحلية الشركات كبرى تكون  

 

. البكالوريوس درجة على للحصول،ُسنوات أربع البرنامج دراسة تتطلب  

 في الدراسة أثناء اكتسبها التي األكاديمية المعارف لتطبيق الفرصة له تتاح البرامج هذه في الطالب دراسة وخالل

،ُميدانيا ُ العملية التجارب إجراء من الميداني التدريب فترة أثناء الطالب سيتمكن و،ُمهاراته لتطوير،الجامعة

 المسؤوليات حجم الطالب سيدرك ذلك أثناء،ُالمحاضرات قاعات في مواجهتها يمكن ال التي الحاالت ومواجهة

.عليهم الملقاة  

 

 ثانيا: درجـة البكالوريوس

 الطالب خاللها يدرس دراسية فصول ثمانية تشمل،ُُسنوات أربع البكالوريوس درجة على للحصول الدراسة مدة

 ساعة( 144) يقل ال ما وكذلك،ُالمعلومات ونظم الحاسوب علوم تخصص معتمدة ساعة( 138) عن يقل ال ما

 فعلية ساعة لمدة محاضرة المعتمدة الساعة تشكل حيث االتصاالت وهندسة الحاسوب هندسة لتخصصي معتمدة

واحد دراسي فصل خاللُ،أسبوعيا ُ فعلية ساعات ثالث إلى ساعتين لمدة عملي درس أو،واحدة  

 

 

  

 



 

 المقررات الدراسية قسم األسواق والمنشآت العامة :-

 التعريف بالقسم:

يعتبر التسويق أحد أهم  الوظائف التي تعتمد عليها منشآت األعمال اإلنتاجية والخدمية 

لتحقيق أهدافها وطموحاتها. وقد تنامى االهتمام  بالتسويق كغيره من العلوم والفنون خالل 

للمتغيرات والتحديات المحلية والخارجية التي تواجه مديري التسويق العقود األخيرة نتيجة 
في المؤسسات الصغيرة والكبيرة على حد سواء، ويكتسب التسويق في عالمنا العربي أهمية 

خاصة ، ولذلك يحرص قسم التسويق على تزويد طالبه بالعلوم والمعارف والمهارات 

العهم على آخر المستجدات العلمية في هذا المختلفة في مجال التسويق باإلضافة إلى اط
المجال، ومن المأمول أن يساهم قسم التسويق في مواكبة االحتياجات العامة، والعمل على 

تزويد سوق العمل بالكفاءات البشرية المتخصصة في مجال التسويق و الحاصلة على 

 ب.التدريب النظري والعملي الذي يؤهلها ألداء دورها على النحو المطلو

 رؤية القسم:

التميز والريادة وأن يكون القسم هو المنهل العلمي والعملي لدى الطالب الجامعي و 

 الممارسين لنشاط التسويق.

 رسالة القسم: 

تقديم مخرجات مؤهلة وفاعلة ومتخصصة في مجال التسويق على مستوى عالي من المعرفة 

 ليواكب احتياجات سوق العمل.النظرية والقدرة على التطبيق الفعلي لنشاط التسويق 

 أهداف القسم :

بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته العلمية والبحثية بأسلوب علمي متميز في هذا  .1

 المجال.
ربط الطالب بالمعرفة العلمية والعملية في مجال التسويق وبكل ما هو جديد في هذا  .2

 المجال .

لتسويق ودمج الطالب في الربط بين الطرح النظري والتطبيق العملي في مجال ا .3
 المجالين معا للحصول على الفائدة المرجوة.

المساهمة في تزويد منشئات األعمال اإلنتاجية والخدمية بالكوادر الوطنية المتخصصة  .4

 في مجال التسويق. 
ربط المفهوم العام للتسويق باألدبيات اإلسالمية والسعي في طرح برامج وأدوات  .5

 ات ديننا اإلسالمي الحنيف. تسويقية بديلة تتفق وتوجه
 

 قائمة مقررات التخصص اإلجبارية

 جدول المقررات اإلجبارية التخصص



 

 عدد

الوحدات 

 المعتمدة

 عدد ساعات

 االتصال األسبوعية 
 الرقم اسم المقرر  

تدر

 يب

عم

 لي
 نظري

 3 0 0 3    
اساليب البحث 

 العلم  
1 

 2 بحوث عمليات    3 0 0 3 

 3 إدارة المبيعات    3 0 0 3 

 4 سلوك المستهلك    3 0 0 3 

 3 0 0 3    
االتصاالت 

 التسويقية
5 

 6 تسويق خدمات    3 0 0 3 

 7 التوزي    ع منافذ     3 0 0 3 

 8 العملياتإدارة     3 0 0 3 

 3 3 0 0      
 9 التدريب صيف 

 10 إدارة التسويق    3 0 0 3 

 3 0 0 3    
إدارة العالمات 

 التجارية
11 

وي    ج    3 0 0 3   12 اإلعالن والتر

 13 بحوث التسويق    3 0 0 3 

 3 0 0 3    
 التسويق

  
ون   االلكتر

14 

اتيجية    3 0 0 3   15 إدارة استر

 16 الدول   التسويق    3 0 0 3 

وع التخرج    3 0 0 3   17 مشر

http://business-administration.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=77434&fn=%D8%B3%D9%88%D9%82467.pdf
http://business-administration.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=77434&fn=%D8%B3%D9%88%D9%82467.pdf
http://business-administration.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=77434&fn=%D8%B3%D9%88%D9%82467.pdf
http://business-administration.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=77434&fn=%D8%B3%D9%88%D9%82467.pdf
http://business-administration.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=77434&fn=%D8%B3%D9%88%D9%82467.pdf
http://business-administration.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=77431&fn=%D8%B3%D9%88%D9%82462.pdf
http://business-administration.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=77431&fn=%D8%B3%D9%88%D9%82462.pdf
http://business-administration.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=77431&fn=%D8%B3%D9%88%D9%82462.pdf
http://business-administration.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=77431&fn=%D8%B3%D9%88%D9%82462.pdf
http://business-administration.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=77431&fn=%D8%B3%D9%88%D9%82462.pdf
http://business-administration.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=77432&fn=%D8%B3%D9%88%D9%82464.pdf
http://business-administration.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=77432&fn=%D8%B3%D9%88%D9%82464.pdf
http://business-administration.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=77432&fn=%D8%B3%D9%88%D9%82464.pdf
http://business-administration.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=77432&fn=%D8%B3%D9%88%D9%82464.pdf
http://business-administration.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=77432&fn=%D8%B3%D9%88%D9%82464.pdf
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 قائمة مقررات التخصص االختيارية

 جدول المقررات االختيارية بالتخصص

 

 

 عدد

الوحدات 

 المعتمدة

 عدد ساعات

 االتصال األسبوعية 
 الرقم اسم المقرر  

تدر

 يب

عم

 لي
 نظري 

 1 تطبيقات الويب    3 0 0 3 

 3 0 0 3   
نظم معلومات  

 تسويقية
2 

 3 التسويق الصناع      3 0 0 3 

 3 0 0 3  
اتيجيات    استر

 التسعت  
4 

 3 0 0 3  
إدارة العالقات   

 العامة
5 

 3 
0 0 3 

 
إدارة الجودة   

 الشاملة 
6 

 3 
0 0 3 

 
أخالقيات   

 منظمات األعمال
7 

 

 

 

 البرنامج الدراسي لمرحلة البكالوريوس في تخصص األسواق والمنشآت العامة 

 جدول المقررات للفصل األول )السنة األولى( 

 

 

 اسم المقرر
  

 عدد ساعات

 االتصال األسبوعية 

عدد 

الوحدا

 ت

 المعتمدة

المتطلبات 

نظر السابقة

 ي

عمل

 ي

تدري

 ب



ية لغة  1   3 0 0 3   إنجلت  

تطبيقات محاسبية عىل  2

 الحاسب اآلل  
  3 0 0 3 

 

اتيجيات التسعت   3   2 0 0 2   استر

  3 0 0 3   مهارات االتصال 4

رياضيات )التخصصات  5

 النظرية(
  3 0 0 3 

 

     2   إدارة اإلنتاج والعمليات  6

كات  7   الشر
 
     3   المحاسبة ف

 20 المجموع

 

 جدول المقررات للفصل الثاني )السنة األولى( 

 

 
 

 اسم المقرر
  

 عدد ساعات

 االتصال األسبوعية 

عدد 

 الوحدات

 المعتمدة

المتطلبات 

 السابقة
 تدريب عملي نظري 

  3 0 0 3   ريادة األعمال  1 

  3 0 0 3   مهارات لغوية 2 

  3 0 0 3   منافذ التوزي    ع 3 

  3 0 0 3   والمنه  عنهاالبيوع المحرمة  4 

اإلحصاء للتخصصات  5 

 النظرية

  
3 0 0 3 

 

  إدارة  6 
االتجاهات الحديثة ف 

ية   الموارد البشر

  
3 0 0 3 

 

األمن الفكري وحقوق  7 

 اإلنسان 

  
2 0 0 2 

 

 20 المجموع

 

 جدول مقررات الفصل الدراسي الثالث

 

 
   

 عدد ساعات

 األسبوعيةاالتصال  

عدد 

 الوحدات

المتطلبات 

 السابقة



 المعتمدة تدريب عملي نظري اسم المقرر 

 1 

 2 0 0 2   فقه التجارة وآدابها
 

 2   
  3 0 0 3   مبادئ االقتصاد الجزن 

  3 0 0 3   مبادئ المحاسبة 3 

مبادئ نظم المعلومات  4 

 اإلدارية
  3 0 0 3 

 

  3 0 0 3   مبادئ القانون 5 

ومقومات االقتصاد  خصائص 6 

 اإلسالم  
  3    

 

  3 0 0 3   مبادئ اإلدارة 7 

 20 المجموع

 

 

 جدول مقررات الفصل الدراسي الرابع

 

 
 

 اسم المقرر
  

 عدد ساعات

 االتصال األسبوعية 

عدد 

 الوحدات

 المعتمدة

 

 تدريب عملي نظري 

  3 0 0 3   مبادئ المحاسبة 1 

  3 0 0 3   مبادئ االقتصاد الكىل   2 

  3 0 0 3   مبادئ التسويق 3 

  3 0 0 3   مبادئ اإلدارة المالية 4 

  3 0 0 2   أساليب البحث العلم   5 

  الرعاية الصحية 6 
  3 0 0 3   مقدمة ف 

     3   إدارة الجودة الشاملة 7 

 20 المجموع

 

 

 

 



 

 

 

 

 جدول مقررات الفصل الدراسي الخامس

 

 اسم المقرر 

  

 عدد ساعات

عدد  االتصال األسبوعية 

الساعات 

 المعتمدة

 
 

 تدريب عملي نظري

  3 0 0 3   بحوث العمليات 1 

  3 0 0 3   إدارة المبيعات 2 

  3 0 0 3   سلوك المستهلك 3 

  3 0 0 3   اتصاالت تسويقية 4 

  3 0 0 3   القانون التجاري  5 

  3 0 0 3   المصارف اإلسالمية 6 

  اإلسالم 7 
  3 0 0 3   المالیة العامة ف 

 21 المجموع

 

 

 مقررات الفصل  الدراسي السادس

 

  

 اسم المقرر
  

 عدد ساعات

االتصال  

 األسبوعية

عدد 

الس

اعا

ت 

المع

 تمدة

 المتطلبات السابقة

نظ 

 ري

عم

 لي

تدر

 يب

  3 0 0 3   تسويق خدمات 1 

فقه المعامالت  2 

 المالية
  3 0 0 3  

  3 0 0 3   إدارة العمليات 3 

لغة األعمال  4 

 التجارية والمهنية
  3 0 0 3  



  3 0 0 3   تسويق الخدمات 5 

  3 0 0 3   تطوير الموظفي    6 

االقتصاد  7 

 اإلسالم  
  2 0 0 2  

 21                            المجموع

 

 

 

 مقررات الفصل الدراسي السابع

 

  

 اسم المقرر
  

 عدد ساعات

 االتصال األسبوعية 

عدد 

الساعا

ت 

المعتمد

 ة

 
 

 نظري
عمل

 ي

تدر

 يب

 

1 

اإلسالم دين الوسطية  

والفضائل والقيم 

 الخالدة

  2 0 0 2  

  3 0 0 3   إدارة التسويق 2 

  3 0 0 3   إدارة العالمات التجارية 3 

وي    ج 4    3 0 0 3   اإلعالن والتر

  3 0 0 3   بحوث التسويق 5 

 
6 

مهارات التعلم والتفكت  

 والبحث
  3 0 0 3  

 
7 

إدارة القنوات 

 التسويقية
  3 0 0 3  

 20 مجموع الساعات  

  ميداني تدريب

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 مقررات الفصل الدراسي الثامن

 

 

   اسم المقرر

 عدد ساعات

 االتصال األسبوعية 
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 

 تدريب عمىل   نظري

1   
ون    3 0 0 3   التسويق االلكتر

اتيجية 2   3 0 0 3   إدارة استر

  3 0 0 3   التسويق الدول   3

  3 0 0 3   االتصاالت التسويقية 4

  3 0 0 3   السلوك التنظيم   5

6 
أخالقيات منظمات 

 األعمال
  2 0 0 2  

7 
نظام العمل والتأمينات 

 االجتماعية
  2 0 0 2  

وع التخرج 8         مشر

 19 المجموع

 

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،،،،،،،،،،،،،،،،

 العلمية اللجنة وإعداد جمع

 



( األعمال إدارة برنامج االعمال وادارة التجارة كلية - (  
 

 

األعمال إدارة برنامج  

األعمال مجال في األهمية البالغة األعمال إدارة تخصصات أحد اإلدارة تخصص يمثل .  

 للوحدات المتكاملة الخطط وضع على القدرة لهم األعمال إدارة في مختصين يخرج التخصص

 إدارة في المهارة يملكون كما القرار، اتخاذ في فعال بشكل ويتحكمون عليها يشرفون التي والمنظمات

.الواسع بمعناها اإلدارية الرقابة ممارسة عن فضال وتنظيمها المشاريع  

 والمهارات المعارف إلى باإلضافة العلمية، لألساليب وفقا المدير إعداد على اإلدارة تخصص ويركز

 المتمثلة المنظمة بوظائف وكذا( والرقابة والتوجيه والتنظيم التخطيط) االدارية بالوظائف المرتبطة
 إدراك الى إضافة والتطوير، والبحث والتسويق والعمليات البشرية والموارد المالية، في خصوصا

الخارجية وبيئتها المنظمة بين العالقة أبعاد  

 

 شأنه من هذا فإن األعمال، بإدارة تتعلق التي التخصصات أحد دراسة في سنوات عدة الطالب وقضاء
 تلك أبرز ومن العمل، سوق في تحتاجها التي والمهارات الخبرات من العديد اكتساب على يساعد أن

 :المهارات

 

والمنظمات والمؤسسات الشركات عمل آلية واستيعاب فهم على القدرة • . 

 

القرارات اتخاذ وكيفية المشكالت، حل على والقدرة التحليلي التفكير مهارات اكتساب • . 

 

 إنشاء على والتدريب الخطابة، مهارات وتطوير منطقي،وال السليم التفكير أسلوب على التدرب •

التقديمية العروض . 

 

التجارية األعمال بيئة على تؤثر التي والتقلبات االقتصادية بالتغيرات الوعي • . 

 

األعمال إدارة بكالوريوس درجة نيل بعد المتاحة الوظيفية المسارات هي ما  bba ؟ 



( األعمال إدارة برنامج االعمال وادارة التجارة كلية - (  
 

 

 

مثل المجاالت من العديد في المناصب من واسعة عةمجمو شغل األعمال إدارة خريجي يستطيع : 

 

عمليات مدير . 

 

معلومات أمن ضابط . 

 

مبيعات مدير . 

 

تكلفة مقدر . 

 

 .محاسب

 

مالي محلل . 

 

بشرية موارد مدير . 

 

وتطوير بحث مدير . 

 

أعمال مستشار . 

 



( األعمال إدارة برنامج االعمال وادارة التجارة كلية - (  
 

 

المعلومات نظم مدير . 

 

مالي مدير . 

 

تسويق مدير . 

 

مشتريات مدير . 

 

 درجة على بحصولك وذلك عليا، تنفيذية مناصب لشغل التأهل أجل من تعليمك مواصلة يمكنك كما

 مدير أو تنفيذي رئيس مثل وظائف شغل يمكنك حيث األعمال، إدارة في الدكتوراه أو الماجستير

جامعي أستاذ أو تنفيذي . 

 

 أمامك ونسيك الصناعية، والحياة اإلدارة قطاع في كبيرة عمل فرص لك ستتوفر تخرجك بمجرد

 قطاع أي في هاًما دوًرا األعمال إدارة ومهنيون خبراء يلعب حيث الوظيفية، المسارات من الكثير

واقتصادي وتجاري صناعي . 

 

 واستشارات تعليمية، ومعاهد والشركات، التسويق ومنظمات بالبنوك وظائف على العثور يمكنك

التصدير وشركات ة،المالي والمنظمات الجنسيات، متعددة والشركات األعمال،  

 

 :رؤية البرنامج

المعرفة مجتمع في األعمال منظمات لقيادة متميزين إداريين خريجين تأهيل  . 

 : رسالة البرنامج



( األعمال إدارة برنامج االعمال وادارة التجارة كلية - (  
 

 

:  مــن كــل في اإلدارية العلوم كليــة و العالمية األمريكية الجامعة ورؤية رسالة تعزيز

 من عال مستوى على خريجين تأهيل و إعداد خالل من المجتمع خدمة و العلمـي، التعليـم،والبحـث

دوليا و إقليميا و محلياًً العمل سوق احتياجات يلبي بما ،و األعمال منظمات لقيادة الفاعلية و الكفاءة  ً  . 

 :أهداف البرنامج

 يحقق بما المجتمع وخدمة العلمي والبحث التعليم بخدمات االرتقاء إلى األعمال إدارة برنامج يهدف
-:التالية األهداف تحقيق خالل من والمالية،وذلك اإلدارية العلوم كلية و المستقبل جامعة أهداف  

.العالمية الجامعات في بها المعمول البرامج أحدث وفق القسم لطالب متميزة تعليمية بيئة توفير – 1  

 اإلدارية العلمية واالتجاهات بالمفاهيم ،وتزويدهم اإلدارية المهارات و المعارف الطلبة إكساب – 2

.العمل سوق احتياجات لتلبية العملي التطبيق خالل من الالزمة الحديثة  

 القرارات اتخاذ في يمكنهم وبما الطالب لدى الجماعي والعمل واالبتكار اإلبداع مهارات تنمية – 3

.األعمال منظمات تواجه التي المشكالت لمعالجة اإلدارية  

القسم بتخصص العالقة ذات األعمال عاتقطا مع العالقات تقوية في المساهمة – 4  

 

 

 

 

 



( األعمال إدارة برنامج االعمال وادارة التجارة كلية - (  
 

 

  الدراسية الخطة

الثانية السنة األولى السنة   

المادة اسم الساعات عدد  المادة اسم  الساعات عدد   

 إدارة مبادئ

 األعمال

 إدارة 3

 الموارد

 البشرية

3 

االقتصاد مبادئ  إدارة 3 

 التسويق

3 

 مبادئ

 اإلحصاء

 إدارة 3

 اإلمدادات

3 

 مبادئ

 المحاسبة

 محاسبة 3

 متوسطة

2 

 الرياضيات

 لإلدارة

 تطبيقات 2

 حاسوب

(EXCE

L) 

2 

 حاسوب

(WORD) 

 قانون 2

 تجاري

2 

العربية اللغة  بحوث 2 

 E/عمليات

2 

إدارية قراءات  

E 

 الفكر تأريخ 2

 اإلداري

2 



( األعمال إدارة برنامج االعمال وادارة التجارة كلية - (  
 

 

وحريات حقوق  حقوق 2 

   اإلنسان

2  

 دراسات

  إسالمية

 تربية 2

  إسالمية

2 

الرابعة السنة الثالثة السنة   

المادة اسم الساعات عدد  المادة اسم  الساعات عدد   

مواد إدارة  انتاج ادارة 3 

 وعمليات

3 

عمليات بحوث  إدارة 2 

 مصارف

3 

إدارة الصحة 

 والسالمة

أخالقيات  2

 األعمال

2 

 محاسبة

 تكاليف

 إدارة نظم 3

 الجودة

2 

إداري اقتصاد  محاسبة 2 

 إدارية

3 

مالية إدارة  إدارة 3 

 إستراتيجية

2 

منظمة نظرية  نظم 3 

 معلومات

 إدارية

2 



( األعمال إدارة برنامج االعمال وادارة التجارة كلية - (  
 

 

 أعمال إدارة

 دولية

 الخطر إدارة 2

 والتأمين

2 

 رقابة 2 حاسبات

أداء وتقويم  

ENGLI

SH 

2 

العالقات 

 الدولية

إدارة  2

المحافظ 

 االستثمارية

 

2 

 مشروع    

 بحث

2 

 

 

 

 



 

 المقررات الدراسية لقسم الدراسات المالية العامة والجمارك:-

يعد قسم المالية العامة من األقسام األساسية في الكلية، ويهتم هذا القسم باالرتقاء بالمستوى العلمي والحرفي والمهاري في 

العام على مختلف القطاعات والمؤسسات مجال اإلقتصاد العام ودور الدولة االقتصادي في توفير الموارد المالية واإلنفاق 

الحكومية بما  يدفع من رفاهية المجتمع االقتصادية واالجتماعية وتوفير الحاجات العامة، ويتم ذلك من خالل تدريس مادتين 

كية النظم  الدولية(، وفي مجال التخصص هناك شعبة الدراسات المالية والجمر –قبل التخصص لجميع الطالب)المالية  العامة 

والتي تتخصص في توفير المواد العلمية والمعرفية والمهارية في مجال الخدمات العامة والضرائب والجمارك والتي تؤهل 

الطالب للعمل باإلضافة إلي توفير تدريب في مصلحة الجمارك للحصول علي شهادات معتمدة مثل شهادة التخليص الجمركي 

مل  في المجال الجمركي وكذلك توفير تدريب عملي في مجال الضرائب والرقابة لتوفير مهارات تمكن خريجي الشعبة من الع

 .المالية للعمل في وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات

 ويهدف القسم إلى : 

توفير بيئة علمية متخصصة في مجاالت علم االقتصاد بما يؤدي إلي تأهيل كوادر بشرية متميزة قادرة علي المشاركة في 

وير كافة النواحي االقتصادية، والمساهمة فى إثراء المعرفة االقتصادية من خالل القيام بمجموعة من البحوث العلمية تط

والمؤتمرات والندوات او المشاركة فيها، وتفعيل الدور االقتصادى فى تشخيص المشاكل االقتصادية المعاصرة وايجاد 

 الحلول المالئمة لها.

 الفرقة األولي :

 الفصل الثاني  األول الفصل 

 نظم المعلومات و اتخاذ القرارات مبادئ وأصول اإلدارة

 مبادئ وادارة تسويق المراجعة والرقابة المالية

 مهارات اللغة واالتصال مقدمة العلوم السياسية

تطبيقات مناهج البحث العلمى فى  لغة أجنبية لألعمال
  المعامالت التجارية

 فقه التجارة وآدابها
 اقتصاد كلي و حسابات قومية

 2مبادئ المحاسبة   1مبادئ المحاسبة 

 تصميم وتخطيط شبكات النقل إدارة المبيعات 

 حقوق االنسان الثقافة اإلسالمية 

المحاسبة فى البنوك وصناديق 
 االستثمار

 مبادئ القانون والتشريعات القانونية

 

 الفرقة الثانية :

 الفصل الثاني  الفصل األول 



 2محاسبة متوسطة  1محاسبة متوسطة 
دراسات تجارية بلغة انجليزية )المستوى 

 األول(
 إدارة الموارد البشرية 

 إدارة اإلنتاج والعمليات المحاسبة عن التدفقات النقدية

 دراسات محاسبية معاصرة نقود وبنوك وتجارة خارجية

 رياضيات األعمال مقدمة فى المالية العامة

 التنمية والتخطيط االقتصادي علي المال العام   نظم الرقابة

 العلوم السلوكية الموارد االقتصادية

رياضيات االستثمار والتمويل الدولى 

 وأسواق المال

 استدالل احصائي

 ادارة مالية واستثمار مقدمة فى نظم وتكنولوجيا المعلومات

زكاة عروض التجارة واألسهم  فقه المعامالت 
 والسندات

 الفرقة الثالثة :

 الفصل الثاني  الفصل األول 

 اقتصاديات األسواق المالية محاسبة متقدمة

دراسات تجارية بلغة انجليزية )المستوى  تطبيقات تجارية باستخدام الحاسب االلى

 الثاني(

األسواق و المؤسسات المالية و اإلقليمية  دراسة الجدوى االقتصادية واالجتماعية

 و العالمية

 مقدمة في الخطر والتأمين  أصول النظم الضريبية

 اقتصاديات الخدمات والمرافق العامة  محاسبة منشآت مالية وتكاليف

محاسبة مشروعات المرافق العامة و  اقتصاديات النقل والشحن الدولي 

 النقل

 مقدمة في النظم السياسية اقتصاديات المشروعات العامة 

 تشريعات العمل والتأمينات االجتماعية االستيراد النظم الجمركية ونظم 

 األمن الفكري  مقدمة في االقتصاد اإلسالمي
 

 الفرقة الرابعة :

 الفصل الثاني  الفصل األول 

 أساليب االستثمار المالي هيكل و تنظيم األسواق المالية

 محاسبة تكاليف متقدمة النظام المالي اإلسالمي 

 األسواق المالية و النقدية الجمركيةحسابات الضريبة 



 رقابة داخلية و مراجعة اقتصاديات الموانئ والجمارك 

 السياسات المالية الداخلية إدارة المنشآت و األسواق المالية

 إدارة أخطار وسائل النقل سياسات مالية دولية 

 إدارة العمليات واالنتاج قضايا مالية وجمركية معاصرة 

 محاسبة الضرائب على الدخل تكاليف النقل البحري محاسبة 

 فقه المعامالت المالية  علم األخالق اإلسالمية

  مشروع التخرج

 

 

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،،،،،،،،،،،،،،،،

 :العلمية اللجنة وإعداد جمع



   

 

الدبلوم في التدريب والتنمية البشرية 

 :               
 التعريف بالبرنامج:

 الذاتية السيرة وكتابة، االتصال مهارات تتناول سوف والدبلومة ، التجارة بكلية البشرية التنمية دبلومة

 العرض ومهارات، العصبية البرمجة في ومقدمة، التفاوض ومهارات، الشخصية المقابالت وإجراء

 كتابة ومهارات، العمل وقانون،  األولويات وتحديد الوقت وإدارة اإلبداعي والتفكير والقيادة، والتقديم

 المسار تخطيط اوأخير   العمل فريق بناء ومهارات، العمالء خدمة في التميز مهارات و،التقارير

 العاملين أداء وتقييم وتقييمها التدريب ومنظومة البشرية الموارد ومستقبل الوظيفي



   

المقررات الدراسية لدبلوم  

   : التدريب والتنمية البشرية
 

 المستوي  المقرر

 مقدمة في التنمية البشرية 

 

 اإلسالم والتنمية البشرية 

 



   

 إدارة الضغوط  واألزمات 

 

 إدارة الوقت 

 

 سماحة اإلسالم في ضوء الكتاب والسنة النبوية 

 

 أركان الحياة والتوازن النفسي 

 

 التخطيط الشخصي 

 

 بناء الثقة بالنفس 

 

 مهارات التواصل والحوار الفعال  

 



   

 الذكاء العاطفي في بيئة العمل 

 

 االتزان النفسي 

 

 البرمجة اللغوية العصبية 

 

 فن ومهارات القيادة 

 

 التخطيط االستراتيجي 

 

 تحديد األهداف 

 

 قوة الذاكرة 

 



   

 الذكاء االجتماعي 

 

 حقوق اإلنسان في اإلسالم 

 

 األمن النفسي واالجتماعي 

 

 التخطيط األسري 

 

 البحث العلمي وتقنياته الحديثة  

 

 الجماعي العمل 

 

 التحكم في المشاعر 

 



   

 الخرائط الذهنية

 

  مهارات  حل المشكالت 

  التفكير اإليجابي 

  فن اتخاذ القرار 

  أسرار الشخصية القوية المؤثرة 

  فن التسويق 

  فن اجتياز المقابالت الشخصية 

  تصميم العروض التقديمية 



   

  إدارة الغضب 

  توجيه سلوك الطفل 

  ريادة األعمال  مهارات

  احتراف الفوتوشوب

  إعداد المدربين 

  فن كتابة اإليميالت والسيرة الذاتية باللغتين العربية واإلنجليزية 

  لغة الجسد 

  فن الكلمة واإللقاء االحترافي  



   

  استرايجية بناء العالمات التجارية 

  استراتيجيات التدريس الحديثة 

  الفكر التصميمي مقدمة إلي منهجية 

  تقنية المعلومات 

  المهارات( –القيم  –الوعي التقني )المفهوم 

  االتيكيت في الثقافة اإلسالمية 

  تعزيز الطاقة اإليجابية 

  مهارات التفاوض 



   

  مناهج التربية أسسها وتطبيقاتها

  اإلدارة التقنية 

  أنماط الشخصيات 

  النفسي والعاطفي للطفل منهج اإلسالم في البناء 

  مفاتيح النجاح 

  مفهوم األمن السيبراني 

  مهارات التواصل مع الشخصيات الصعبة

  اإلسعافات األولية 



   

  فن إدارة الخالف والصراع في بيئة العمل 

 

  

 جمع  وإعداد اللجنة العلمية

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 الدبلوم العالي في إدارة األعمال:               

 التعريف بالدبلوم:

دبلوم تدريبي متقدم في إدارة األعمال يؤهل المشاركين على فهم واستيعاب 

 إلىومساعدتهم في الوصول  األعمال، إدارةالمفاهيم والتطبيقات الحديثة في 

الراغبين في تغيير  األفرادالوظائف القيادية العليا في الشركات، ويساعد 

مسارهم المهني الى مجال إدارة األعمال، يشمل الدبلوم خمسة محاور تتم 

 اإلدارةدراستها بواسطة مجموعة من اميز المحاضرين في مجاالت 

تأهيل المشاركين على المفاهيم والتطبيقات الحديثة في  إلى ويهدفالمختلفة، 

الوظائف القيادية العليا في إدارة األعمال، ومساعدتهم في الوصول إلى 

الشركات. كذلك يساعد البرنامج األفراد الراغبين في تغيير مسارهم المهني 

الى مجال "إدارة األعمال" إذ يقدم البرنامج مادة علمية وتطبيقات صممت 

خصيصاً لهذا الغرض. كذلك يساعد العاملين في المجال اإلداري في صقل 

 تهم في مجال إدارة األعمال.مهاراتهم وترقية معارفهم وخبرا

تأهيل كوادر أكاديميًا ومهنيًا متخصصة للعمل في إدارة األعمال والعمل   الرؤية:

الحر والعمل الريادي في مختلف القطاعات والمؤسسات من خالل الممارسة 

 والتطبيق العملي

 األهداف :

المختلفة يتعرف الطالب من خالل هذا المؤهل على قطاع األعمال والجوانب 

إلدارة األعمال مع التركيز على مجال اإلدارة  بما يعزز من فهم الطالب لهذا 

المجال ويساعده على التعمق فيه بشكل كبير، وذلك من خالل تطبيق كافة 

 اإلدارية التي يقوم بدراستها.  واالستراتيجياتالمفاهيم واألساليب 

عده في تطوير أدائه بشكل يساهم في تعزيز قدرات وإمكانيات الطالب بما يسا 

ذلك للحصول على  ويؤهلملحوظ في مجال إدارة مؤسسات قطاع األعمال، 

 والقدرة على إتخاذ القرار. االستقالليةوظائف إدارية عليا تتطلب المزيد من 



 

  

ن الحاصلين عليه من الحصول على وظيفة في مجال إدارة مؤسسات قطاع  يُمك ِّ

 وظائفهم الحالية.األعمال     أو الترقي في 

تمنح المتدرب العديد من المهارات التي تؤهله للعمل في أكثر من مجال 

وتخصص في قطاعات ومجاالت عدة ومؤسسات القطاعين العام والخاص، 

 رواد أعمال. و ليصبحواوشركات تكنولوجيا المعلومات، 

عمال تعريف المتدرب بأساسيات وأساليب اإلدارة الحديثة التي تستخدم في األ

التجارية واكتساب المعرفة األساسية والمتخصصة في عالم األعمال 

واالرتباطات بين كل وظائف األعمال وتأهيل المتدرب للعمل في مجاالت ال 

محدودة في مجال إدارة األعمال بالمنظمات التجارية واالفتراضية باإلضافة 

 إلمكانية مزاولة العمل الحر.

 

 مخرجات الدبلوم:
 يات والممارسات العامة المتعلقة بإدارة األعمال.يطبق النظر

 يعرف الوظائف األساسية والجوانب االقتصادية والقانونية إلدارة األعمال.

يفهم مبادئ المجاالت التجارية وعالقتها بالجوانب األخرى في بيئة األعمال 

 التجارية.

 يعمل ضمن فريق للمساهمة في التطورات الجديدة في مجال األعمال.

 يحدد أهمية القيادة الفعالة كأساس لنجاح الجماعات والمنظمات.

يحدد األنماط المختلفة للقيادة وكيفية استخدام تلك األنماط في المواقف 

 المختلفة.

 يفسر دوافع السلوك اإلداري في منظمات األعمال 

 يشارك في حل المشكالت السلوكية في العمل.

 ت األعمال.يستخدم االتصاالت بكفاءة داخل منظما

يربط المعرفة والتفكير النقدي واإلبداعي مع األخذ في االعتبار القرارات 

 التجارية.

 يستخدم التكنولوجيا الحديثة في مجال األعمال.

 يحدد الفرص والتحديات والتهديدات للمنظمة من بيئتها الخارجية 

 يعد دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع لضمان نجاح العمل.



 

  

شراء ويقدر االحتياجات يشترى بالكمية المناسبة في الوقت المناسب يخطط لل

 وبالجودة المناسبة.

 يسوق للفعاليات وفق تخطيط استراتيجي منظم وينفذ الفعالية بنجاح.

 عمال.يستخدم المناهج العلمية في االستعداد والمواجهة ألزمات منظمات األ

 عمال.المعلومات وإجراءات األيحدد كيفية إدارة الشركات القائمة على نظم 

 يحدد دورة حياة المشاريع.

 .MS Projectيدير األعمال بالمشروعات ببرنامج 

يحدد الطرق المتنوعة والمتعددة لرواد األعمال في الدخول إلى األعمال 

 الصغيرة.

   المقررات الدراسية لدبلوم إدارة األعمال : 
 

 المستوي  المقرر

 األول  المستوى إدارة الموارد البشرية

 األول  المستوى النظريات والممارسات العامة المتعلقة بإدارة األعمال

 األول  المستوى لغة إنجليزية عامة

 األول  المستوى مبادئ إدارة األعمال

 األول  المستوى إدارة المواد

 األول  المستوى التسويق واألعمال الدولية



 

  

 األول  المستوى موضوعات مختارة في إدارة األعمال

 األول  المستوى مقدمة في إدارة األعمال 

 الثاني  المستوى األخالق اإلسالمية 

 الثاني  المستوى إدارة أزمات األعمال

 الثاني  المستوى الريادة وإدارة األعمال الصغيرة

 الثاني  المستوى اإلسالميالنظام االقتصادي 

 الثاني  المستوى االتصاالت اإلدارية وكتابة األعمال

 الثاني  المستوى مقدمة في االقتصاد

 الثاني  المستوى إدارة المعرفة والمنظمات الذكية

 الثاني المستوى 1لغة انجليزية تخصصية 

 الثالث  المستوى السلوك التنظيمي في منظمات األعمال

 الثالث  المستوى مهارات التعلم

 الثالث  المستوى إدارة األعمال اإللكترونية



 

  

 الثالث  المستوى التنمية والتدريب اإلداري

 المستوي الثالث  تطبيقات الحاسب اآللي 

 المستوي الثالث  حقوق اإلنسان في اإلسالم

 المستوي الثالث  2لغة إنجليزية تخصصية 

 المستوي الثالث  تنظيم وإدارة الفعاليات

 المستوي الرابع  مبادئ التسويق

 المستوي الرابع  (1األعمال) التعرف على عالم

 المستوي الرابع  تخطيط استراتيجي 

 المستوي الرابع  تنمية مهارات العاملين بالموارد البشرية

 المستوي الرابع  (2التعرف على عالم األعمال)

 المستوي الرابع  القيادة والرقابة اإلدارية

 مبادئ المحاسبة 

 
 المستوي الرابع 

 المستوي الرابع األمن االقتصادي 



 

  

 المستوي الرابع  تدريب تعاوني

 

 

 

 إعداد اللجنة العلمية 

 



 األعمال إدارة لقسم الدراسية المناهج 

 

 الثانية السنة األولى السنة

 عدد المادة اسم ت

 الساعات

 عدد المادة اسم ت

 الساعات

 اإلدارة مبادئ    .1

 (1) العامة

3 1

.

 

  

 الموارد إدارة

 البشرية

3 

 مبادئ    .2

 االقتصاد

3 2

.

 

  

 3 التسويق إدارة

 مبادئ    .3

 اإلحصاء

3 3

.

 

  

 3 اإلمدادات إدارة

 مبادئ    .4

 المحاسبة

3 4

.

 

  

 2 متوسطة محاسبة

 الرياضيات    .5

 لإلدارة

2 5

.

 

  

 إدارية تطبيقات

 باستخدام مكتبية

  الحاسوب

ExcelMicro

)1(softE 

2 



 حاسوب    .6

(word) 

2 6

.

 

  

 2 تجاري قانون

7 2 العربية اللغة    .7

.

 

  

 بحوث

 E/عمليات

2 

 إدارية قراءات    .8

E 

2 8

.

 

  

 الفكر تأريخ

 اإلداري

2 

اساليب  9

 (1كمية)

اساليب  9 3

 (2كمية)

3 

مبادئ االحصاء  10

وتطبيقاته في 

 االدارة العامة

2 1

0 

مبادئ اإلدارة 

 (2العامة)
2 

1 2 اإلنسان حقوق    .11

1

.

 

  

تطور الفكر 

  التنظيمي

2  



إدارة  12

المنظمات 

 الدولية

2 1

2 
رياضيات 

 لإلداريين

3 

أخالقيات  13

الوظيفة 

 العامة

2 1

3 
نظام 

محاسبي 

 موحد

2 

 النفس علم 14

 اإلداري
3 1

4 
تكنولوجيا 

المعلومات 

 االدارية

3 

نظم   15

االدارة 

محلية 

 مقارنة

3 1

5 
مناهج 

وأخالقيات 

البحث 

 العلمي

3 

1 3 السياسية النظم 16

6 

تشريعات 

 الخدمة المدنية
3 

 الرابعة السنة الثالثة السنة

 عدد المادة اسم ت

 الساعات

 عدد المادة اسم ت

 الساعات



1

.   

 

1 3 مواد إدارة

.

 

  

 انتاج إدارة

 وعمليات

3 

2

.   

 

2 2 عمليات بحوث

.

 

  

 3 مصارف إدارة

3

.   

 

3 3 تكاليف محاسبة

.

 

  

 2 الجودة إدارة نظم

4

.   

 

4 2 إداري اقتصاد

.

 

  

 3 إدارية محاسبة

5

.   

 

5 3 مالية إدارة

.

 

  

 2 إستراتيجية إدارة

6

.   

 

6 3 منظمة نظرية

.

 

  

 معلومات نظم

 إدارية

2 



7

.   

 

7 2 دولية أعمال إدارة

.

 

  

 الخطر إدارة

 والتأمين

2 

8

.   

 

QSB 2 8تطبيقات إدارية بإستخدام الحاسوب 

.

 

  

 أداء وتقويم رقابة

English 

2 

9

.   

 

9  3  السياسات العامة

.

 

  

 2 (2)العمليات بحوث

1

0 

1 3 (1) العمليات بحوث

0 

 والسلوك المنظمة

 التنظيمي
3 

1

1 

ACCESS 3 1(() الحاسوب باستخدام مكتبية إدارية تطبيقات

1 

 3 المصارف ادارة

1

2 

1 3 االدارية المعلومات تكنولوجيا

2 

 3 اإلداري التطوير

1

3 

1 3 العامة السياسات

3 

 3 مقارنة عامة إدارة

1

4 

1 3 االستراتيجية االدارة

4 

 في اإلدارة

 اإلسالم

3 



1

5 

1 3  إسالمي منظور من اإلداري العمل في األخالقي الضابط

5 

 اإلدارة

: اإلسالمية

 والممارسة المنهج

3 

1

6 

 2 بحث مشروع  2 المعالجة أسباب وأهم وآثاره أسبابه اإلداري الفساد

 

 

 اعداد اللجنة العلمية 

 



 

 

 

 رؤية الكلية:

ريادة كلية التجارة لكليات التجارة في الجامعات العربية والعالمية  بتقديم خدمات طالبية وبحثية ومجتمعية في إطار 

معايير الجودة العالمية والقيم واألخالق اإلنسانية بما يؤهلها لقيادة قطاع األعمال مع األخذ بعين االعتبار خصوصية 

الخيار المفضل في تعليم المحاسبة والبحث العلمي للطلبة على مستوى مرحلتى  ثقافة المجتمع، كي نكون

البكالوريوس والدراسات العليا ، وتحقيق الريادة في البحوث التطبيقية وربط منظومة البحث العلمي بالقسم 

 باحتياجات المجتمع والمشروعات القومية للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة .

 رسالة الكلية:

تسعى كلية التجارة إلى توفير بيئة داعمة للتعليم والتعلم والبحث العلمي، واالهتمام بقضايا المجتمع ومشكالته، بما 

 يؤهلها لريادة كليات التجارة في الجامعات العالمية من خالل:

 تنمية شخصية الطالب واالرتقاء بمهاراته بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.-1

 األكاديمية بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بما يحقق لها التنافسية المنشودة محلياً وإقليمياً.تطوير البرامج -2

 تعميم استخدام تكنولوجيا التعليم والتقويم االلكتروني بكافة األقسام العلمية.-3

 يا.االرتقاء بالبحث العلمي ودعم التعاون مع مراكز البحث العلمي محليا و إقليميا وعالم-4

 تطوير استراتيجيات التعليم والتعلم بما يرتقي بمستويات أداء الدارسين بالكلية.-5

تعزيز وتطوير برامج الدراسات العليا بالكلية لسد احتياجات المجتمع من التطوير المهني، وتعزيز وتطوير -6

 البحث العلمي في الكلية بما يساعد على التنمية االقتصادية للمجتمع.

تعليم المحاسبي المتميز للطالب والذي يمكنهم من المنافسة بنجاح في السوق والتكيف مع التغيرات توفير ال-7

المستمرة في بيئة األعمال ومتابعة دراستهم العليا وتوفير البيئة الداعمة ألخالقيات المهنة المالئمة والمحفزة للبحث 

 د في تفعيل الشراكة المجتمعيةالعلمي في مجال المحاسبة خاصة البحوث التطبيقية التي تساع

 أهداف الكلية:

إعداد الطلبة للعمل في مجاالت  تزويد الطلبة بالفهم الالزم للمحاسبة من النواحي النظرية والتطبيقية،و 

األعمال المختلفة، وتطوير البحث العلمي في مجال المحاسبة بما يساهم في حل المشكالت المجتمعية وتحقيق 

ملة، وخدمة المجتمع المحلي واإلقليمي والدولي و تفعيل عالقات التعاون والشراكة المجتمعية خطط التنمية الشا

 مع أصحاب المصالح.

 نظام الدراسة في الكلية:

مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في التجارة أربعة أعوام دراسية تتضمن ثمانية فصول دراسية بواقع فصلين 

تخصص في الفرقة الثالثة حيث توجد شعبة المحاسبة وإدارة األعمال وشعبة االقتصاد في كل سنة دراسية ، ويكون ال

وشعبة اإلحصاء التطبيقى والتأمين  وغيرها، وفي الفرقة الرابعة تنقسم شعبة المحاسبة وإدارة األعمال إلي شعبتين 

حصاء التطبيقى والتأمين، وعليه ) شعبة المحاسبة وشعبة إدارة األعمال ( وتستمر كل من شعبة االقتصاد وشعبة اإل

فإن مكونات البرامج للكلية تشترك معا في الفرقة األولي والثانية، ويشترط حصول الطالب على درجة البكالوريوس 

أن يجتاز بنجاح الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللى أو ما يعادلها من الشهادات األخرى واعتبارها متطلب جامعى 

ً للتدريب العملي لطالب الكلية ابتداًء من الفرقة الثانية للتخرج ، ذلك خالل  سنوات الدراسة، وتعد الكلية منهاجا

خالل العطلة الصيفية لمدة شهر على األقل وذلك للتدريب فى المجاالت التجارية والصناعية والبنوك ومنظمات 

سات العمل بأنشطة مرتبطة بالمواد األعمال و البورصات وأسواق المال والنقد والغرف التجارية وغيرها من مؤس

 الدراسية التي يدرسها الطالب ، وذلك فى ضوء اإلمكانيات المتاحة .

 



 

 

 المقررات الدراسية قسم االحصاء التطبيقى والتأمين: -1

 الخطة الدراسية:

على قسم اإلحصاء والرياضة والتأمين أحد األقسام العلمية المتخصصة بكلية التجارة ، وإدارة األعمال يعمل 

المساهمة في إعداد طالب الكلية وتأهيلهم للعمل بالمؤسسات المختلفة في   -تعزيز رسالة الجامعة والكلية كما يلي:

مجال إدارة الخطر والتأمين التجاري وإعادة التأمين والتأمين التعاوني والتأمينات االجتماعية والمعاشات أو 

محيطة من خالل تقديم االستشارات التأمينية وتدريب الخريجين كوسطاء تأمين، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ال

 وتأهيلهم وفقا لمتطلبات سوق التأمين أو العمل الحر علي مستوي محليا وعربيا وعالميا.

يهدف القسم إلى معرفة طرق التحليل اإلحصائي، والعينات وتصميم التجارب، وتحليل السالسل الزمنية 

 لرياضيات للتجاريين، واإلحصاء التطبيقي، والرياضيات الخاصة بالتأمين.واإلحصاءات، عن طريق دراسة ا

 

  الفرقة األولى:

 الثاني الدراسى الفصل األول الدراسى الفصل

 التطبيقات ساعات المحاضرات ساعات المــــادة التطبيقات ساعات المحاضرات ساعات المــــادة

 1 3 (2) االقتصاد أصول 1 3 (1) االقتصاد أصول

 1 3 (2) المحاسبة أصول 1 3 (1) المحاسبة أصول

 2 4 اإلدارة أصول
 اقتصادى تطور

 موارد وتحليل
4 - 

 1 4 التنظيمي السلوك 4 ---- انجليزية بلغة تجارية دراسات

 1 4 العامة االدارة 2 4 األعمال رياضيات

 - 4 القانون مدخل 2 4  اآللي الحاسب على محاسبية تطبيقات

 - 2 اإلنسان حقوق  2 اللغة علم في دراسات

 4 24 االجمإلى  12  20  االجمإلى

  

 الفرقة الثانية :     

 الثانى الدراسى الفصل األول الدراسى الفصل

 التطبيقات ساعات المحاضرات ساعات المــــادة التطبيقات ساعات المحاضرات ساعات المــــادة

 1 3 (2) الشركات محاسبة 1 3 (1) الشركات محاسبة

 النقود اقتصاديات

 (1) والبنوك
3 1 

 التجارة اقتصاديات

 (2) الخارجية
3 1 

 2 4 التسويق أصول

 تجارية تطبيقات

 الحاسب باستخدام

  اآللي

4 2 



 

 

 1 4 اإلنتاج إدارة 2 4 االستثمار رياضيات

 بلغة تجارية دراسات

 (2) انجليزية
 1 4     وآدابها التجارة فقه 4 ---

 - 4 التجارى القانون   4  االحصاء مبادئ

 وتوجيهات دراسات

   إسالمية
 1 4 األفراد إدارة   4 

 7 26 اإلجمإلى 10 22 اإلجمإلى

 الفرقة الثالثة ) التأمين (:

  

 الثاني الدراسى الفصل األول الدراسى الفصل

 التطبيقات ساعات المحاضرات ساعات المــــادة التطبيقات ساعات المحاضرات ساعات المــــادة

 التطبيقى االحصاء

 العمليات وبحوث
 2 4 ورياضياته التأمين 2 4

 2 4 القومية الحسابات
 والتخطيط التنمية

 االقتصادي
4 - 

 المالية اقتصاديات

 والنظم العامة

 الضريبية

 - 4 التأمين تشريعات - 4

 2 4 تأمين منشآت محاسبة 2 4 االحتماالت نظرية

 - 4 التأمين منشآت إدارة
 بلغة تجارية دراسات

 (3) انجليزية
--- 4 

  4  المعامالت فقه
 اإلنتاج إدارة

  والعمليات
4  

 الدولية التجارة

 النظريات)

 (والسياسات

4  
 المحرمة البيوع

 عنها والمنهي
4  

 8 24 اإلجمالي 6 28 اإلجمإلى

  

 الفرقة الثالثة اإلحصاء :

 الثاني الدراسى الفصل األول الدراسى الفصل

 التطبيقات ساعات المحاضرات ساعات المــــادة التطبيقات ساعات المحاضرات ساعات المــــادة

 التطبيقى االحصاء

 العمليات وبحوث
 2 4 ورياضياته التأمين 2 4



 

 

 2 4 القومية الحسابات
 والتخطيط التنمية

 االقتصادي
4 - 

 2 4 (1)اإلحصاء نظرية 2 4 االحتماالت نظرية

 2 4 اإلحصائية الرياضة
 في الحديثة االتجاهات

  البشرية الموارد إدارة
4 2 

 اإلحصائية الرقابة

 اإلنتاج على
4 2 

 بلغة تجارية دراسات

 (3) انجليزية
--- 2 

 الدولية التجارة

 النظريات)

 (والسياسات

4 - 
 تجارية تطبيقات

  اآللي الحاسب باستخدام
------ 2 

 اإلنتاج إدارة

  والعمليات
4  

 الشريعة مقاصد

 اإلسالمية
4  

 10 20 اإلجمالي 10 28 اإلجمالي

 

 الفرقة الرابعة ) اإلحصاء (:

 الثاني الدراسى الفصل األول الدراسى الفصل

 التطبيقات ساعات المحاضرات ساعات المــــادة التطبيقات ساعات المحاضرات ساعات المــــادة

 2 4 العينات نظرية 2 4 (2) اإلحصاء نظرية

 إحصائية رياضة

 متقدمة
4 2 

 اقتصادية قضايا

 معاصرة
4 - 

 تجارية تطبيقات

 الحاسب باستخدام

  اآللي

 2 4 التجارب تصميم 2 4

 2 4 االنحدار تحليل
 المعلمي إحصاء

 وترتيبي
4 2 

 2 4 الزمنية السالسل 2 4 السكاني اإلحصاء

 بلغة تجارية دراسات

 (4) انجليزية
  2  4  االحصاء في مقدمة 4 -

 اإلسالمية التربية

  واألخالق
4  

 وآدابها التجارة فقه
2  

 8 26 اإلجمالي 14 24 اإلجمالي

  

 الفرقة الرابعة ) التأمين (:

  



 

 

 الثاني الدراسى الفصل األول الدراسى الفصل

 التطبيقات ساعات المحاضرات ساعات المــــادة التطبيقات ساعات المحاضرات ساعات المــــادة

 2 4 واستثمار مالية ادارة
 اقتصادية قضايا

 معاصرة
4 - 

 2 4 التأمين رياضة 2 4 السكاني اإلحصاء

 2 4 التأمين إعادة 2 4 االكتوارى اإلحصاء

 - 4 العامة التأمينات 2 4 األشخاص تأمينات

 - 4 االجتماعية التأمينات
 في متقدمة دراسات

 التأمين
4 2 

 بلغة تجارية دراسات

 (4) انجليزية
--- 4 

 التجارة عروض زكاة

 والسندات واألسهم
4    

 في الحديثة االتجاهات

 البشرية الموارد إدارة
4  

 الدولية التجارة

 النظريات)

 (والسياسات

4  

 6 28 اإلجمالي 12 24 اإلجمإلى

 

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،،،،،،،،،،،،،،،،

 العلمية اللجنة وإعداد جمع

 



 

 

تمنح  الجامعة األمريكية العالمية  بناء على طلب مجلس كلية التجارة درجة الدبلوم فى عدد من         

 التخصصات اآلتية 

 درجة الدبلومات التطبيقية لقسم إدارة األعمال

 شروط القيد للدبلومات  :

 المعتمدة.  أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس فى التجارة من إحدى الجامعات 1

.  يجوز قبول الحاصلين على  درجة الليسانس أو البكالوريوس من كليات أ ومعاهد أخرى فى أى من هذه 2

 الدبلومات بناء على اقتراح من مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية 

الطالب لمجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص أن يقرر فرض مـقـررات إضافية على هؤالء  

. 

 . سداد الرسوم الدراسية المقررة3

 مدة الدراسة والمقررات الدراسية

 مدة الدراسة لنيل أى من دبلومات الدراسات العليا سنتان جامعيتان . 

.    يحدد مجلس الكليــــــــــة بناًءعلى اقتراح مجالس األقسام المختصة الموضــــــــوعات التى تدرس فى 1

 كل مقرر .

م الطالب بدراسة المواد المبينة بالجداول التالية  فى دبلومات الدراسات العليا وعدد الساعات المخصصة .  يقو2

 لكل مقرر ساعتان أسبوعياً .

  

 مقررات الدراسات العليا

 درجة الدبلومات التطبيقية لقسم إدارة األعمال 

   

 الدبلـــــــــــــــــوماتالسنة األولــــــــى: سبعة مقررات وحــــــــــدة لجميــــع 

نظم المعلومات والحاسب         · دراســـــــات فى اإلدارة          ·

 اآللـــي 

 التحليل اإلحصـــــــائى .        · المحاسبة اإلداريــــــة .        ·

 نظــــــــــــــــرية اإلدارة .        · النظرية اإلقتصـــــــادية  .        ·



منهج البحوث العلمية         ·

 والتطبيقية .

  

  

 السنة الثانية : يدرس الطالب فيها سبعة مقررات ويتخصص فى أحد الدبلومات التالية 

 : دبلوم الدراسات العليا فى اإلدارة العامة والمحليات  :1  

دراسات جدوى المشروعات         · إدارة عامــــــــة   .     ·

 العامة .

تخطيط القوى العاملة         ·

 فى المحليات .

 التنظيم وطرق العمل .        ·

نظم الحكم المحلى واإلدارة      ·

 فى المحليات.

دراســـــــــــات متقدمــــــــة         ·

 فى إدارة المشروعات العامة.

إقتصاديات المشروعات      ·

 العامة .

  

  

 قسم إدارة األعمـــــال  :تابع دبلومات السنة الثانية 

  

 : دبلوم الدراسات العليا فى إدارة المستشفيات  :2  

إدارة العمليــــــــــــات         ·

العالجيـــــــة والخدمات 

 الطبية   .

 اإلدارة الماليـــــــــــة .        ·

إدارة         ·

 األفــــــــــــــــــراد  .

اإلقامة إدارة خدمات         ·

 والطعام  .

إدارة المشروعات والمخازن      ·

. 

دراســـــــــــات متقدمــــــــة         ·

 فى إدارة المستشفيات .



اللوجستيات وإدارة الخدمات      ·

 الصحية.

 إدارة الرعاية الصحية

 إدارة المستشفيات والمنظمات الصحية

 

إدارة الجودة الطبية والجودة الشاملة في 

 المستشفيات

 

  

  

  

 : دبلوم الدراسات العليا فى التســــــــويق  :3   

إدارة التســـــــــــــويق          ·

. 

 إدارة المؤسسات التسويقية .        ·

التســـــــــــويق         ·

 الدولــــى  .

 تســــــــويق الخــــــدمات   .        ·

نظـــــــــــــم         ·

المعلـــومات التسويقية 

 وبحوث التسويق  .

 إدارة اللوجســــــــــتيات  .        ·

دراسات متقدمة فى التســويق      ·

. 

 الدولي الترويج سياسات 

 الدولي التوزيع الدولي التسعير سياسات

 اتجاهات حديثة فى التسويق
 أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية
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 : دبلوم الدراسات العليا فى التنمية اإلداريـــة   :4   

الموارد أساليب تنمية         ·

 البشرية .

 إستراتيجيات التفاوض .        ·

مشاكل توفير         ·

 اإلحتياجات   .

 الرقابة على األداء   .        ·

مشكالت التنمية         · إدارة التمــــــــــويل          ·

اإلداريـــــــــــــــة فى الدول 

 النامية  .

 إدارة عامة ومحلية  . اإلدارة اإلســــــ تراتيجية     ·

 إدارة المشتريات والمخازن  األساليب الكمية في التسويق 

 نظرية التسويق االجتماعي  اقتصاديات التسويق 

  

 : دبلوم الدراسات العليا فى المنشآت الزراعيــة   :5 

سياسات التسويق         ·

 التعاونى  .

 بحــــــــوث التســــــــــويق .        ·

دراسات الجدوى         ·

 للمنشآت الزراعية .

اإلدارة التنظيمية فى         ·

 المنشآت .

طرق وإجراءات         ·

العمل فى المنشآت 

 الزراعيـــــــــة   .

تمويل المنشآت الزراعيــــة         ·

. 



 الهندسة الزراعية والنظم الحيوية   اقتصـاد تعــــــــــــــاونى  .     ·

 اإلرشاد الزراعي  سياسات التسويق التعاونى

  

 : دبلوم الدراسات العليا فى نظم المعلومات اإلدارية  :6 

إدارة مشروعات نظم         · تكنولوجيا المعلومات .        ·

 المعلومات .

التصميم الهيكلي للنظم          ·

. 

 التحليل الهيكلى للنظم  .        ·

 نظم دعم القرارات  .        · قواعد البيانات  .إدارة         ·

 بحوث العمليات   إقتصاديات اللوجستيات .     ·

 إدارة الموارد البشرية  مقدمة في البرمجة 

 تطوير برمجيات األعمال  تحليل وتنظيم األنظمة 

  

 : دبلوم الدراسات العليا فى االقتصاد اإلداري:7 

كلى ) تحليل اقتصاد         ·

 متقدم ( .

 إقتصاديات األعمــــال  .        ·

اإلدارة         ·

 اإلســـــتراتيجية  .

 إدارة التمويل ) متقدم (  .        ·

 إدارة التسويق ) متقدم (  .        · سياسات إقتصادية .        ·



مشكالت اقتصادية         ·

وإداريــــــــــة معاصرة ) 

 قاعة بحث ( .

 وتقييم األداء لتقييم الحديثة النظم 

 الوظائف

 إدارة الخدمات المصرفية   البشرية للموارد االستراتيجية االدارة

ة والقانون المالي المالية العام االقتصاد الكلي 

 والضريبي

  

  

  

 : دبلوم الدراسات العليا فى إدارة المشروعات الصغيرة  :8 

إقتصاديات         ·

 المشروعات الصغيرة  .

 صناعة واتخاذ القرار  .        ·

تنظيم وإدارة         ·

 المشروعات الصغيرة  .

مهارات االتصال والتفاوض         ·

. 

تمويل المشروعات         ·

 الصغيرة  .

 مبادئ التســـــــــويق   .        ·

 مشكالت عملية ) قاعة بحث (    ·
 أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية

الموازنة، إدارة الفريق وإدارة الصراع 

 للمشروع

 

 العمليات ادارة فى الحديثة االتجاهات

 المشروعات فى البشرية الموارد إدارة

 الصغيرة

 األعمال ريادة في دراسات
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 أقسام المحاسبة واإلحصاء التطبيقي من الداخل والخارج . دبلومات في بقية                            

 

 

 دبلوم المحاسبة المالية -1

 السنة الثانية السنة األولى

نظرية  -التحليل الكمي للمعلومات المحاسبية -المحاسبة االدارية 

دراسات متقدمة  -تصميم النظم المحاسبية -المحاسبة المعاصرة 

 فى الموارد البشرية

دراسات متقدمة فى النظام المحاسبى  -وتحليل التكاليفعرض 

 قاعة بحث-الموحد دراسات متقدمة فى التمويل 

 

 

 -( دبلوم الدراسات العليا في المراجعة:2) 

 دبلوم المراجعة

 السنة الثانية السنة األولى

 -مستويات أداء المراجع -نظرية المراجعة  -مشاكل فى المراجعة

دراسات متقدمة فى الموارد -للمعلومات المحاسبيةالتطبيق الكمي 

 البشرية

المراجعة االدارية  –دراسة متقدمة فى النظام المحاسبى الموحد 

 قاعة بحث -مراجعة التكاليف  –

 

 

 -( دبلوم الدراسات العليا فى الضرائب :3) 

 دبلوم الضرائب

 السنة الثانية السنة األولى

التحليل  -نظم ضريبة مقارنة-العامة دراسات متقدمة فى المالية 

دراسات متقدمة فى الموارد  –الكمي للمعلومات المحاسبية 

 البشرية

مراجعة وفحص البيانات  –الضريبة على الشركات متعددة الضريبة 

االساليب الكمية فى  –اجراءات التقاضي والمرافعات  –الضريبية 

 مقارنه  الضريبة في الفقه اإلسالمي: دراسة  -االدارة 
 

 

 

 -( دبلوم الدراسات العليا فى التكاليف :4) 

 دبلوم التكاليف

 السنة الثانية السنة األولى



ادارة  –محاسبة ادارية  –التطبيق الكمي للمعلومات المحاسبية 

دراسات متقدمة فى -عرض تحليل التكاليف –وتخطيط االنتاج 

 الموارد البشرية

النظام  -فى التكاليفدراسات متقدمة  –مشاكل التكاليف 

 مبادئ التمويل اإلسالمي–المحاسبى الموحد 

 قاعة بحث -

 

 

 -( دبلوم الدراسات العليا فى المحاسبة الحكومية5)

 دبلوم المحاسبة الحكومية

 السنة الثانية السنة األولى

دراسة  –نظرية الدولة المعاصرة  –التحليل الكمي للمعلومات المحاسبية 

دراسات -دراسات متقدمة فى الموازنة العامة –المحاسبة الحكومية متقدمة فى 

 متقدمة فى الموارد البشرية

دراسات فى  –محاسبة ادارية للوحدات الحكومية 

دراسات –قانون ادارى  –التكاليف وتقييم األداء 

 قاعة بحث -متقدمة فى التنظيم

 

 

 -( دبلوم الدراسات العليا فى الدراسات المصرفية 6) 

 دبلوم الدراسات المصرفية

 السنة الثانية السنة األولى

نظم مصرفية  –محاسبة متقدمة فى البنوك  –تحليل احصائى 

والنظم االلية  –الرقابة الداخلية فى البنوك  –مقارنة 

 دراسات متقدمة فى العمليات واالنتاج-وااللكترونية

ونقدية منظمات مالية  –سوق األوراق المالية والجهاز المصرفى 

دور الجهاز المصرفى فى  –ادارة الخدمات المصرفية  –دولية 

صيغ التمويل في  -البشرية الموارد وتخطيط التوظيف -التمويل

 المصارف اإلسالمية
 

 

 

 

 

 التمويل :( دبلوم 7)

 دبلوم التمويل

 السنة الثانية السنة األولى

االساليب الكمية فى اتخاذ القرارات  –نظرية الثمن  –التحليل المالى 

دراسات متقدمة فى -مناهج وطرق بحث –أسواق النقد ورأس المال  –

 العمليات واالنتاج

 –الموازنات التخطيطية  –سياسات مالية  –تمويل المحليات 

دراسات متقدمة فى التمويل –المشروعات االستثمارية تقييم 

 قاعة بحث -واالستثمار
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 -( دبلوم إدارة المنظمات الصحية :8)

 دبلوم المنظمات الصحية

 السنة الثانية السنة األولى

اتخاذ القرارات  -إدارة األفراد والعالقات االنسانية  –تنظيم إدارة المستشفيات 

 –التحليل االحصائى والحاسب االلى  –المستشفيات المحاسبة فى  –اإلداريه 

إدارة المشتريات  -محاسبة التكاليف في المنشأت  -مناهج طرق البحث

 والمخازن 

ادارة  –ادارة المحليات العالجية والخدمات الطبية 

العالقات  –سياسات ادارية  –المشتريات والمخازن 

 قاعة بحث -عالقات عامة –العامة 

 

 



 

  

 

الدبلوم المهني المتخصص في  

 السكرتارية وادارة المكاتب الحديثة:               

 :التعريف

الدبلومة تهدف إلي إكساب المشاركين المهارات المتقدمة التي تمكنهم من 

أداء واجباتهم ومسؤولياتهم في مجال السكرتارية وإدارة المكاتب بكفاءة 

أعمال السكرتارية اإللكترونية،  وفعالية ، بما في ذلك التدريب على

والتواصل الفعّال، وإدارة الوقت، وحفظ المعلومات بطريقة منظمة يسهل 

ف قواعد السلوك اإلنساني الراقي في  الرجوع إليها عند االقتضاء، وكذا تعرُّ

 التعامل مع القيادات والمرؤوسين والمتعاملين.

 صل الفعال.:  التدريب على أعمال السكرتارية والتواالرسالة

  

 المقررات الدراسية:

 الفصل الثاني  الفصل األول 

األساليب الحديثة في السكرتارية وتنمية مهارات  مبادئ اإلدارة 

 السكرتير الخاص

 الطباعة باللغة العربية  األرشفة اإللكترونية وتنظيم الملفات

 العالقات العامة الطباعة باللغة اإلنجليزية 

واالبتكار في إدارة المكاتب التميز واإلبداع 

 والسكرتاريا

 اللغة اإلنجليزية 



 

  

 أنماط الشخصية وكيفية التعامل معها أنظمة المعلومات اإلدارية 

تحديد األولويات وإدارة الوقت والتحكم في ضغوط  المراسالت التجارية 

 العمل

تقنيات الحاسب )استخدام األجهزة والبرامج  األرشفة الورقية 

 المكتبية الحديثة( واألدوات

سلوكيات وأخالقيات العمل وموجباتها وأثرها على 

 بيئة العمل المؤسسي

 

 مشروع التخرج تدريب عملي 

 

 جمع وإعداد اللجنة العلمية 

 

  

 

 

 

  

 



 

  

 

الدبلوم المهني المتخصص في 

 المهارات اإلدارية:               

 :التعريف

تمكنك هذه الدبلومة من  إتقان جميع أنواع المهارات اإلدارية التي تساعدك 

على إدارة الشركات والمؤسسات ووضع االستراتيجيات واألهداف 

على والخطط الالزمة لذلك وقيادة فرق العمل باإلضافة إلى التعرف 

 األزمات والمشكالت التي يمكن مواجهتها وطرق التعامل معها بشكل سليم 

 األهداف:

التعرف على المفاهيم الرئيسية في القيادة واإلدارة واإلشراف، وعوامل 

 تمكين القائد.

التعرف على أفضل الممارسات في مجال القيادة اإلدارية وأنماطها 

 ونظرياتها.

 قائد والمدير الفعال.ممارسة األدوار الرئيسية لل

 امتالك السمات النفسية للنجاح المهني.

 امتالك مهارات بناء وقيادة فرق العمل الفعالة.

 اتقان خطوات وأسس مهارات وفنون القيادة واإلدارة الفاعلة 

 المقررات الدراسية:



 

  

 الفصل الثاني  الفصل األول 

مقدمة حول اإلدارة العامة وعمل المؤسسات 

 الحكومية

 االتصاالت اإلدارية والعالقات العامة 

 إدارة الوقت واالجتماعات  الرقابة اإلدارية في المؤسسات 

 إدارة وتنمية الموارد البشرية  إدارة الصراع واألزمات 

 المتابعة وتقييم األداء إدارة المشاريع في المؤسسات 

 المشكالت واتخاذ القراراتتحليل  إدارة الوقت والتخطيط االستراتيجي في المؤسسات 

التواصل الفعال في بيئة العمل وإدارة األنماط 

 والنفسيات

 التطور المهني والقيم األخالقية

 مهارات حاسوب تطبيقية ودعم فني التحفيز الذاتي واإلداري

 تدريب عملي  مهارات القيادة االحترافية

مهارات الكتابة الرسمية )باللغتين العربية 

 واالنجليزية(

 مقدمة في المحاسبة الحكومية

 

 جمع وإعداد اللجنة العلمية 

 

  

 

 

 

  

 



 

  

 

دبلوم إدارة الموارد البشرية لخريجي 

 البكالوريوس:               

 التعريف بالدبلوم:

إن لم يكن األهم على األطالق لكل  أهمالموارد البشرية واحد من  إدارةدبلوم 

الراغبين في العمل بمجال ادارة الموارد البشرية ، وتهدف دبلومة الموارد 

الموارد البشرية إلى سوق العمل من خالل  البشرية إلى تأهيل المهتمين بمجال

،   HRKمعرفة األساسيات والتقنيات التي يحتاجها أي موظف في مجال 

 تؤهلهمويتيح دبلوم الموارد البشرية اكتساب الخبرات العملية واالكاديمية التي 

الموارد البشرية بنجاح، كذلك يهدف هذا البرنامج  إدارةللعمل في مجال 

الموارد البشرية  إدارةقل خبراتك ومهاراتك كموظف في التدريبي الى ص

في هذا  للنجاحوشئون الموظفين وتزويدك بالخبرات التخصصية الالزمة 

التي يحتفظ بها  األسرارالمجال، وتعتمد على نقل الخبرات والتعرف على 

 المحترفون بإدارة الموارد البشرية.

 األهداف :

فيما يتعلق بإدارة  األعمالمؤسسات  إعداد كوادر عربية قادرة على قيادة

 الموارد البشرية، وقادرة على تقديم الدعم المهني والفني لمؤسساتها.

بالمؤسسة وقادرا على الترقي في إدارة  استراتيجياأن يصبح الدارس شريكا 

 الموارد البشرية.

  .األعمالإلدارة الموارد البشرية بمؤسسات  األساسيةالتعرف على الوظائف 

ل هذا البرنامج الخريج للعمل في مجاالت الموارد البشرية المختلفة سواء يؤه

 في القطاع العام أو الخاص.
 

المقررات الدراسية لدبلوم إدارة  

   الموارد البشرية:



 

  

 

 المستوي  المقرر

 المستوي األول  إدارة الموارد البشرية

 المستوي األول  قياس وتقييم األداء الوظيفي

 المستوي األول  التعويضات في  الموارد البشريةإدارة 

 المستوي األول  أساسيات نظم وتقنية المعلومات 

 المستوي األول  تخطيط وتوظيف الموارد البشرية

 المستوي األول  مهارات التواصل والحوار الفعال  

 المستوي األول  الكتابة الوظيفية

 المستوي األول  مقدمة في إدارة األعمال 

 المستوي الثاني  مهارات اللغة اإلنجليزية

 المستوي الثاني  مبادئ اإلحصاء

 المستوي الثاني  مبادئ ريادة األعمال

 المستوي الثاني  النظام االقتصادي باإلسالم



 

  

 المستوي الثاني  تدريب الموارد البشرية

 المستوي الثاني  السلوك التنظيمي

 المستوي الثاني  مهارات التعلم والتفكير والبحث

 المستوي الثاني القيادة اإلدارية

 المستوي الثالث  تنظيم أساليب العمل

 المستوي الثالث  أنظمة التعويضات واألجور

 المستوي الثالث  نظام العمل والتأمينات

 المستوي الثالث  أنظمة التعويضات في القطاعين العام والخاص

 المستوي الثالث  البشريةتطبيقات الحاسب اآللي في الموارد 

 المستوي الثالث  حقوق اإلنسان في اإلسالم

قضايا مجتمعية معاصرة في  أداء الموارد 

 البشرية

 المستوي الثالث 

 المستوي الثالث  تحليل وتصنيف وظائف الموارد البشرية

 المستوي الرابع  اقتصاديات سوق العمل



 

  

 المستوي الرابع  نظم المعلومات اإلدارية للموارد البشرية

 المستوي الرابع  التوظيف

 المستوي الرابع  تنمية مهارات العاملين بالموارد البشرية

 المستوي الرابع  إدارة الجودة الشاملة في الموارد البشرية

 المستوي الرابع  التطوير الوظيفي

 المستوي الرابع  إدارة الجودة الشاملة في الموارد البشرية

 المستوي الرابع  الميدانيالتدريب 

 

  

 إعداد اللجنة العلمية 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

الدبلوم المهني المتخصص في  

 السكرتارية وادارة المكاتب الحديثة:               

 :التعريف

الدبلومة تهدف إلي إكساب المشاركين المهارات المتقدمة التي تمكنهم من 

أداء واجباتهم ومسؤولياتهم في مجال السكرتارية وإدارة المكاتب بكفاءة 

أعمال السكرتارية اإللكترونية،  وفعالية ، بما في ذلك التدريب على

والتواصل الفعّال، وإدارة الوقت، وحفظ المعلومات بطريقة منظمة يسهل 

ف قواعد السلوك اإلنساني الراقي في  الرجوع إليها عند االقتضاء، وكذا تعرُّ

 التعامل مع القيادات والمرؤوسين والمتعاملين.

 صل الفعال.:  التدريب على أعمال السكرتارية والتواالرسالة

  

 المقررات الدراسية:

 الفصل الثاني  الفصل األول 

األساليب الحديثة في السكرتارية وتنمية مهارات  مبادئ اإلدارة 

 السكرتير الخاص

 الطباعة باللغة العربية  األرشفة اإللكترونية وتنظيم الملفات

 العالقات العامة الطباعة باللغة اإلنجليزية 

واالبتكار في إدارة المكاتب التميز واإلبداع 

 والسكرتاريا

 اللغة اإلنجليزية 



 

  

 أنماط الشخصية وكيفية التعامل معها أنظمة المعلومات اإلدارية 

تحديد األولويات وإدارة الوقت والتحكم في ضغوط  المراسالت التجارية 

 العمل

تقنيات الحاسب )استخدام األجهزة والبرامج  األرشفة الورقية 

 المكتبية الحديثة( واألدوات

سلوكيات وأخالقيات العمل وموجباتها وأثرها على 

 بيئة العمل المؤسسي

 

 مشروع التخرج تدريب عملي 

 

 جمع وإعداد اللجنة العلمية 

 

  

 

 

 

  

 



  

 

 قسم التسويق والمبيعات:               

 :الرؤية
والمهني محلياً واقليمياً والريادة والشراكة  األكاديميالتميز 

 .المجتمعية في مجال التسويق والمبيعات

 :رسالة القسم
تأهيل كوادر متميزة في مجال التسويق والمبيعات بما يمكنهم من 

 .المنافسة في سوق العمل المحلي واإلقليمي

 :أهداف القسم
 تنمية مهارات الطالب في مجال التسويق من الناحية المنهجية والتطبيقية .

 تمكين الطالب من القدرة على اتخاذ القرارات التسويقية التي تؤدى إلى زيادة المبيعات .

بناء جيل من الخريجين لديهم القدرة على التخطيط و التنبؤ باالحتياجات التسويقية في األجلين 

 الطويل والقصير للمنظمة.

 تعلم أساليب التسويق واستقطاب العمالء وتطبيق األساليب الحديثة في إدارة التسويق.

 إكساب الطالب مهارات في مجال قراءة وتحليل البيانات التسويقية لمعرفة المشاكل التسويقية.

 .تدريب الطالب على أساليب اتخاذ القرارات التسويقية في الظروف المختلفة

 تعريف الطالب بوظيفة وأهداف التسويق. 
مقررات قسم التسويق 

   والمبيعات:



  

  السنة االولي

 ——————————————الفصل األول  

 عدد الساعات اسم المقرر

 3 اقتصاد كلي

 3 تقنية المعلومات 
 3 مبادئ المحاسبة أ

 2 التسويق بين األعمال
 2 لغة انجليزية 

 2 دراسات في القرآن والسنة 
 3 رياضة بحته

    

 -——————————————الفصل الثاني 

 عدد الساعات اسم المقرر

 3 اقتصاد جزئي

 3 مبادئ ادارة األعمال
 3 مبادئ المحاسبة ب

 2 لغة عربية 
 2 لغة انجليزية 

 2 إدارة ترويج
 3 التسويق اإللكتروني

 2 الترويج التجاري

 السنة الثانية:

 ——————————————  الفصل األول

 عدد الساعات اسم المقرر

 3 ادارة االنتاج والعمليات
 3 ادارة تسويق

 3 القانون التجاري
 3 محاسبة شركات األموال

 تطبيقات الحاسوب في اإلدارة

 3 التدريب الميداني في التسويق

 3 مبادئ تسويق

 -——————————————الفصل الثاني 

 عدد الساعات اسم المقرر

 3 الرياضيات المالية

 3 السلوك التنظيمي
 إحصاء

 3 مدخل إلى نظم المعلومات اإلدارية
 3 محاسبة شركات األشخاص

 3 االقتصاد اإلسالمي



  

 3 النقود والبنوك واالسواق المالية

 السنة  الثالثة:

 ——————————————الفصل األول : 

 عدد الساعات اسم المقرر

 3 التسويق المصرفي
 3 عامةمالية 

 إدارة قنوات التوزيع

 3 مراسالت تجارية

 3 إدارة استراتيجية
 نظم معلومات إدارية

 3 حقوق اإلنسان 
 3 قضايا فقهية معاصرة

 -——————————————الفصل الثاني: 

 عدد الساعات اسم المقرر

 3 محاسبة تكاليف
 3 التجارة الدولية

 تسويق السياحة والضيافة

 والتجزئةتسويق الخدمات 

 3 سلوك مستهلك
 3 إدارة مالية

 3 إدارة اإلمداد واللوجستيات
 3 بحوث عمليات

 السنة الرابعة

 ——————————————الفصل األول 

 عدد الساعات اسم المقرر

 3 تسويق الكتروني

 3 التسويق الدولي
 3 دراسات في التسويق

 3 ادارة مبيعات
 إدارة الجودة الشاملة

 3 إدارة األفراد
 3 أخالقيات التسويق

    

 -——————————————الفصل الثاني: 

 عدد الساعات اسم المقرر

 3 تسويق الخدمات

 3 بحوث التسويق
 3 إدارة العالقات العامة واالعالن

 3 طرق وأساليب البحث العلمي



  

 3 دراسة جدوى وتقييم المشروعات
 3 إدارة المشروعات الصغيرة

 والفندقيالتسويق السياحي 

 3 بحث التخرج 

 

 

 جمع اللجنة العلمية



  

 

 قسم التمويل  والمصارف:               

 :الرؤية

التميز أكاديميًا وبحثيًا في مجال التمويل 

  .والمصارف على المستويين المحلي واإلقليمي

 :رسالة القسم

العمل وفق معايير أكاديمية ومهنية عالية الجودة تؤدي إىل إعداد الطلبة وتأهيلهم 
ي  ي مجال التمويل والمصارف ويخدم سوق  بما يواكب التطور العلمي والتكنولوج 
ف 

ي مجال 
العمل المحلي واإلقليمي مع التأكيد عل الرؤية اإلسالمية وتطبيقاتها ف 

  .التمويل والمصارف
 :أهداف القسم

إعداد خريجين ذوي كفاءة عالية قادرين على منافسة  -1

طالب الجامعات األخرى، وقادرين على مواصلة الدراسات 

 سوق العمل بسهولة.العليا ودخول 

مواكبة التطورات العالمية والمحلية في مجال  -2

 التمويل والمصارف عموما وتطبيقاتها اإلسالمية  خصوصا.

 

 زيادة القدرة على التفكير واإلبداع لطلبة القسم. -3

تنمية مهارات الطالب التكنولوجية المرتبطة  -4

 بأعمال المصارف و االستثمار واألسواق المالية.

متابعة العملية التدريسية والبحثية داخل القسم  -5

للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة واالعتماد 

 األكاديمي.

تقوية عالقات التعاون بين القسم بمخرجاته -6

التعليمية والبحثية وبين المجتمع المحلي بشكل عام 

 والقطاع المصرفي والتمويلي بشكل خاص



  

مقررات قسم التمويل  

   :والمصارف

  األولى السنة

 ——————————————  األول الفصل

 الساعات عدد المقرر اسم

 3 كلي اقتصاد

 3  حاسوب مبادئ

 3 أ المحاسبة مبادئ

 2  عربية لغة

 2  انجليزية لغة

 2  إسالمية ثقافة

 3 بحته رياضة

    

 -——————————————  الثاني الفصل

                                        الساعات عدد المقرر اسم

   3 جزئي اقتصاد

   3 االعمال ادارة مبادئ

   3 ب المحاسبة مبادئ
   2  بشرية موارد
   2 تجارية نظم
   2  اإلنسان حقوق
   3  حاسوب مبادئ
   2 الحضارية القيم

  الثانية السنة

 ——————————————  األول الفصل

 Course Name                              الساعات عدد المقرر اسم

   3 تجاري قانون

   3 والتأمين الخطر

   3 1 إحصاء

   3 أموال شركات محاسبة

   3 التسويق مبادئ

   3 معامالت فقه

      



  

      

 -——————————————  الثاني الفصل

             Course Name                             الساعات عدد المقرر اسم

   3 المالية واألسواق والبنوك النقود

   3 المالية الرياضة

   3 أشخاص شركات محاسبة

   3 1 إحصاء

   3 إسالمي اقتصاد

   3 المالية والمحافظ االستثمار إدارة

      

      

   الثالثة السنة

 ——————————————  األول الفصل

 Course Name                              الساعات عدد المقرر اسم

   3 المالي القياسي االقتصاد

   3 المالي والتنبؤ التحليل

   3 عامة مالية

   3 الدولية المصرفية العمليات

   3 المصارف إدارة

   3 معاصرة فقهية قضايا

      

      

 -——————————————  الثاني الفصل

             Course Name                             الساعات عدد المقرر اسم

   3 المالية اإلدارة

   3 الدولية التجارة

   3 إسالمية مالية وعمليات مصارف

   E 3 ومصرفية مالية مصطلحات

   3 1 عمليات بحوث

   3 ومصرفية مالية تشريعات

      

      

   الرابعة السنة

 -—————————————— األول الفصل
   3 مصرفي تسويق
   3 المشروعات وتقييم الجدوى دراسات

   3 مصرفية معلومات نظم
   3 المالية المنشآت إدارة



  

 المالية المنشآت محاسبة
  البيانات قواعد نظم
    اإلدارية المعلومات نظم

      
     

 
 

 

 

 —————————————— الثاني الفصل
 الساعات عدد المقرر اسم
 3 المالية المخاطر إدارة
 3 االئتمان إدارة

 3 المالية األسواق
 دولي تمويل
 االصطناعى الذكاء
 3 المعلومات نظم تحليل
 3 التخرج بحث

    
    
    

 

 

 

 

 

 

 جمع اللجنة العلمية
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 البرنامج الدراسي لمرحلة البكالوريوس

 بقسم إدارة الموارد البشرية

 تخصص إدارة الموارد البشرية
 

 

 نبذة عن القسم 

الموارد البشرية في كلية األعمال  من أجل مواكبة التطورات الحديثة التي تجري  إدارةتم إنشاء قسم 

التخصصات العلمية الحديثة التي انبثقت عن هذه األعمال وإدارة الموارد البشرية وفي  إدارةفي مجال 

  و اهتمامهمالتطورات في الدول المتقدمة ، واستجابة للطلب واإلقبال الهائل في مختلف دول العالم 

بدراسة العلوم ذات الصلة بإدارة الموارد البشرية والذي من المتوقع أن يحظى باهتمام الطلبة لدراسة 

ية لحاجة السوق ومتطلباته ، ويسعى قسم  إدارة الموارد البشرية  لتقديم هذا الحقل العلمي الهام تلب

والعالم بشكل عام وذلك من خالل استقطاب أعضاء هيئة  المنطقةبرامج رائدة ومتميزة على مستوى 

 إدارةتدريس مميزين. كذلك يحرص القسم في األعوام القادمة على تخريج طلبة متميزين في مجال 

األعمال لخدمة المجتمع المحلي، وزيادة القوى العاملة المزودة  إدارةكأحد حقول  الموارد البشرية

بالعلوم والمعارف والمهارات الالزمة لتحقيق التنمية المستدامة، كما يسعى القسم إلى االرتقاء 

 البحث العلمي وربطه بالتدريس واحتياجات البيئة المحلية واإلقليمية والدولية ، وكذلك نشر بمستوى

،كما يسعى القسم  المعرفة وتعزيز التعاون البحثي مع المؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية اإلدارية

إلى التركيز على احتياجات الهيئة الوطنية لالعتماد وهيئة االعتماد الدولي من خالل طرح مساقات 

بين التميز والحداثة  حيث تجمع هذه المقررات أكاديمية متنوعة على مستوى الدرجة الجامعية األولى

 المجتمع المحلي وسوق العمل واألعمال اإلدارية. الحتياجاتواالستجابة 

 رؤية القسم

 إدارةأن يكون للقسم الدور البارز في تقديم البرامج الدراسية والبحثية واالستشارية في مجال 

                                                 الموارد البشرية  على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.                

 رسالة القسم

الموارد البشرية تسعى لتقديم  إدارةالموارد البشرية  جهة  أكاديمية متخصصة في   إدارةقسم 

سوق العمل واألعمال اإلدارية  الحتياجاتبرامج دراسية وبحثية واستشارية عالية المستوى واالستجابة 

 واإلقليمي والدولي.للمجتمع المحلي 

 أهداف القسم 
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المساهمة بصورة فعالة في خدمة المجتمع من خالل توفير االستشارات التي تعنى بحل مشاكل  .1

 الموارد البشرية  ذات الطابع المحلي.

 الوصول إلى أسواق العمل اإلقليمية والدولية من خالل تخريج الكفاءات العلمية المميزة. .2

لبرامج الدراسية والبحثية لمواكبة الجديد في الحقل المعرفي وفي التحديث المستمر لمحتوى ا .3

 احتياجات المجتمع.

الموارد  إدارةتزويد الطالب بالمهارات األساسية الالزمة لتطبيق  النظريات الحديثة في  .4

 البشرية في بيئات العمل.

البشرية وإدارة الموارد  إدارةتوفير فرص  الدراسات العليا والبحث العلمي في مجاالت  .5

 األعمال.

 زيادة الفرص  الوظيفية المتاحة لخريجي البرنامج من خالل رفع كفاءتهم في مجاالت معينة. .6

 تبني سياسات الجودة وسياسات االعتماد األكاديمي . .7

 ارتباط القسم بأهداف الكلية ورسالتها:   

لوم األساسية في العديد من تهدف كلية األعمال بالكامل إلى تأهيل الطالب الملتحقين بها بالع

وإدارة الموارد البشرية والمحاسبة والتسويق والتمويل وإدارة  اإلداريةالتخصصات مثل نظم المعلومات 

الخدمات الصحية والمستشفيات والقانون مع التركيز على النوعية من خالل مناهج حديثة ومتطورة 

بالبيئة السعودية تسعى لتلبية احتياجات من  تقوم على نظريات علمية أصيلة وتطبيقات عملية مرتبطة

المتخصصين في مختلف المجاالت ، ويأتي تخصص إدارة الموارد البشرية في مقدمة هذه العلوم في 

 وقتنا الحاضر ، حيث اهتمت به أغلب كليات اإلدارة في الدول المتقدمة. 

التخصص ليقدم لبيئات األعمال ومن أجل مواكبة التطورات الحديثة في مناهج التعليم نشأ هذا 

األدوات المناسبة للتعامل مع العنصر البشري.  كما يساهم القسم في مجال البحوث الميدانية التي تعنى 

بمشاكل المجتمع سواء في مراحل جمع المعلومات من مصادرها أو تحليلها أو نشرها وتعميم االستفادة 

ئة البحث العلمي والمساهمة في تقديم االستشارات العلمية منها وهو ما يتفق مع هدف الكلية في تطوير بي

 والدراسات الميدانية المختلفة لمفردات المجتمع في المجاالت ذات الصلة بتخصص الكلية.

 متطلبات التخرج :

وحدة معتمدة موزعة على النحو  128على الطالب خريج قسم إدارة الموارد البشرية أن يجتاز 

 التالي:

 معتمدة متطلب جامعة. وحدة 26 .1

 معتمدة متطلبات الكلية. وحدة  36 .2

 معتمدة متطلبات قسم اجبارية. وحدة 51 .3

 متطلبات قسم اختيارية. معتمدةوحدات  9 .4

 وحدات معتمدة حرة )من خارج وداخل الكلية(. 6 .1

 

 الفرص الوظيفية للخريجين:

 البشرية فيما يلي:الموارد  إدارةتتمثل الوظائف التي يمكن أن يشغلها خريج تخصص 

 مشرف موارد بشرية  .1

 مدير موارد بشرية .2

 محلل وظائف  .3
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 موظف استقطاب واختيار  .4

 مدير تدريب  .5

 مدير مزايا وتعويضات  .6

 منسق تدريب  .7

 مصمم برامج تدريبية .8

 مقررات قسم إدارة الموارد البشرية

 
 التخصص الدقيق

 إدارة الموارد البشرية

 تنمية الموارد البشرية

 الحديثة في الموارد البشريةاالتجاهات 

 التدريب الصيفي 

 مشروع التخرج 

 

 

 

 قائمة بمقررات التخصص اإلجبارية

 

 

 المقرر اسم
  

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 
 عدد

الوحدا

 ت

 المعتمدة

 

نظر

 ي

تدري عملي

 ب
 Scientific Research اساليب البحث العلمي 1

Methods 

  3 0 0 3  

ادارة الموارد مقدمة في  2

 البشرية

Intro to Human 

Resources Man 
  

3 0 0 3 
 

3 
 تخطيط الموارد البشرية

Human Resources 

Planning 
  

3 0 0 3 
 

االستقطاب واالختيار  4

 واالحتفاظ

Rec& Selection & 

Retention 
  

3 0 0 3 
 

5 
   Analysis & Job Design تحليل وتصميم الوظائف

3 0 0 3 
 

6 
 التعويضات والمزايا

Compensation and 
Benefits 

  
3 0 0 3 

 

7 
   Industrial Relations العالقات الصناعية

3 0 0 3 
 

8 
   Organizational Behavior السلوك التنظيمي

3 0 0 3 
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9 
   Summer  Training التدريب الصيفي

0 0 3 3 
 

10 
 إدارة  تقييم األداء

Performance Appraisal 

Man 
  

3 0 0 3 
 

11 
 تطوير الموارد البشرية

Human Resources 

Development 
  

3 0 0 3 
 

12 
 التطوير التنظيمي

Organizational 

Development 
  

3 0 0 3 
 

13 
 نظم معلومات الموارد البشرية

Human Resource 

Information Sys 
  

3 0 0 3 
 

الموارد تطبيق الحاسب في  14
 البشرية

Computer Applications 

in HR 
  

3 0 2 3 
 

قضايا عالمية في ادارة الموارد  15
 البشرية

Global Issues in H R 

Man 
  

3 0 0 3 
 

16 
   Strategic Man of H R ادارة استراتيجية للموارد البشرية

3 0 0 3 
 

17 
   Graduation Project مشروع التخرج

0 3 0 3  

 51 المجموع

 *تحسب كل ساعة نظري  بساعة  معتمدة 

 * تحسب كل ساعتان او ثالثة  ساعات عملي  بساعة  معتمدة ، و ليس هناك شروط لساعات التدريب.

 قائمة بمقررات التخصص االختيارية 

 

 

 المقرر اسم
  

 ساعات عدد

 االسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

المعتمد

 ة

 

نظر

 ي

عمل

 ي
 تدريب

1 

   Internet Application تطبيقات الويب

3 0 0 3 

 

2 

   Accounting Prins 2مبادئ المحاسبة 

3 0 0 3 

 

3 
   Managerial Accounting المحاسبة االدارية

3 0 0 3 
 

4 
   Public Relations Management ادارة العالقات العامة

3 0 0 3 
 

5 
   Health Law قانون صحي

3 0 0 3 
 

6 
   Commercial Law القانون التجاري

3 0 0 3 
 

7 
 ادارة السجالت الطبية

Managing Health Care 

Records 
  

3 0 0 3 
 

8 
   Use of Health Care Services استخدام الخدمات الطبية

3 0 0 3 
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9 
   Cooperative Finance مالية تعاونية

3 0 0 3 
 

10 
   Managerial Economics االقتصاد االداري

3 0 0 3 
 

11 
   Administrative Leadership القيادة  اإلدارية

3 0 0 3 
 

النوع االجتماعي والتنمية  12

 البشرية

Gender & Human 

Development 
  

3 0 0 3 
 

13 
اإلدارة في بيئة متعددة 

 الثقافات
Multicultural Environment 

Man 
 

 3 0 0 3 
 

 ساعة نظري  بساعة  معتمدة* تحسب كل 

* تحسب كل ساعتان او ثالثة  ساعات عملي  بساعة  معتمدة، و ليس هناك شروط لساعات 

 التدريب.

 

 
 البرنامج الدراسي لمرحلة البكالوريوس في تخصص إدارة الموارد البشرية
 جدول المقررات للفصل األول )السنة األولى( 

 

 

 المقرر اسم
  

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 
 عدد

 الوحدات

 المعتمدة

 المتطلبات

 السابقة

 تدريب عملي نظري

  3 0 0 3   لغة إنجليزية  1

تطبيقات تجارية باستخدام  2

 الحاسب اآللي
  3 0 0 3 

 

  2 0 0 2   ثقافة إسالمية  3

  3 0 0 3   مهارات االتصال 4

رياضيات )التخصصات  5

 النظرية(
  3 0 0 3 

 

6 

 التجارة وآدابهافقه 
  4  0 4  

 18 المجموع

 

 جدول المقررات للفصل الثاني )السنة األولى( 

 



6 
 

 

 المقرر اسم
  

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 
 عدد

 الوحدات

 المعتمدة

 المتطلبات

 تدريب عملي نظري السابقة

  3 0 0 3   مهارا ت التفكير والتعلم 1

  3 0 0 3   مهارات لغوية 2

تطبيقات محاسبية علي  3

 الحاسب اآللي 

  
3 0 0 3 

 

اإلحصاء للتخصصات  4

 النظرية

  
3 0 0 3 

 

 12 المجموع

 جدول مقررات الفصل الدراسي الثالث

 

 

 المقرر اسم
  

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 
 عدد

 الوحدات

 المعتمدة

 المتطلبات

 السابقة
 تدريب عملي نظري

  2 0 0 2   مقدمة في اإلحصاء  1

  3 0 0 3   مبادئ االقتصاد الجزئي 2

  3 0 0 3   مبادئ المحاسبة 3

  3 0 0 3   مبادئ نظم المعلومات اإلدارية 4

  3 0 0 3   مبادئ القانون 5

  3 0 0 3   مبادئ اإلدارة 6

 17 المجموع

 جدول مقررات الفصل الدراسي الرابع

 

 

 المقرر اسم
  

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 
 عدد

 الوحدات

 المعتمدة

 

 تدريب عملي نظري

   تحرير كتابي 1
3 0 0 3 

 

2 
   مبادئ االقتصاد الكلي

3 0 0 3 
 

   مبادئ التسويق 3
3 0 0 3 

 

4 
   مبادئ اإلدارة المالية

3 0 0 3 
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5 
   اساليب البحث العلمي

3 0 0 3  

   مقدمة في الرعاية الصحية 6
3 0 0 3  

 18 المجموع

 جدول مقررات الفصل الدراسي الخامس

 

 

 المقرر اسم

 ساعات عدد  

 األسبوعية االتصال 

 عدد

  الوحدات

 المعتمدة

 

 تدريب عملي نظري

مقدمة في ادارة الموارد  1

  3 0 0 3   البشرية

  3 0 0 3   تخطيط الموارد البشرية 2

االستقطاب واالختيار  3

  3 0 0 3   واالحتفاظ

  3 0 0 3   تحليل وتصميم الوظائف 4

5 

 فقه التجارة وآدابها
  3 0 0 3  

  3 0 0 3   األمن الفكري  6

 18 المجموع

 جدول مقررات الفصل الدراسي السادس

 

 

 المقرر اسم
  

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 
 عدد

 الوحدات

 المعتمدة
 

 تدريب عملي نظري

 التعويضات والمزايا 1
 

 3 0 0 3 
 

 دراسات في القرآن والسنة  2
 

 2 0 0 2 
 

 العالقات الصناعية 3
 

 3 0 0 3 
 

 السلوك التنظيمي 4
 

 3 0 0 3 
 

 ريادة األعمال 5
  

3 0 0 3  

التجارة الدولية )النظريات  6
   والسياسات(

3 0 0 3 
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 17 المجموع

 جدول مقررات الفصل الدراسي الصيفي

 

 

 المقرر* اسم
  

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

 الوحدات

 المعتمدة

 المتطلبات

 السابقة
 تدريب عملي نظري

  3 3 0 0   التدريب الصيفي 1

 3 المجموع

 جدول مقررات الفصل الدراسي السابع

 

 

 المقرر اسم

 ساعات عدد  

 األسبوعية االتصال 

 عدد

  الوحدات

 المعتمدة

 

   تدريب عملي نظري

االتجاهات الحديثة في إدارة  1

  2 0 0 2   الموارد البشرية

  3 0 0 3   إدارة تقييم األداء 2

  3 0 0 3   تطوير الموارد البشرية 3

  3 0 0 3   التطوير التنظيمي 4

نظم معلومات إدارة الموارد  5

  3 0 0 3   البشرية

 14 المجموع

 

 

 جدول مقررات الفصل الدراسي الثامن

 

 

 المقرر اسم
  

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

 الوحدات

 المعتمدة

 

 تدريب عملي نظري

تطبيقات الحاسب اآللي في  1

  3 0 0 3   الموارد البشرية 
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قضايا عالمية في ادارة الموارد  2

 البشرية
  3 0 0 3  

االدارة االستراتيجية للموارد  3

 البشرية
  3 0 0 3  

  3 0 0 3   اإلنجليزية إلدارة األعمالاللغة  4

  3 0 3 0   مشروع التخرج 5

 15 المجموع

 

 : البشرية الموارد إدارة تخصص مقررات توصيف 

 )نموذج توصيف المقرر(

   المقرر اسم

 ساعات عدد

 عدد األسبوعية االتصال 

 الوحدات

نظر معتمد

 ي

عمل

 ي

تدري

 ب

 3 0 0 3   مبادئ اإلدارة

إجباري       ]   [   ]√[ المقرر:    المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 جميع أقسام الكلية

 كلية الحاسبات/ قسم نظم المعلومات

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

تمهيدي لتوضيح دور المديرين المحترفين في منظمات األعمال المعاصرة.  يعتبر هذا المقرر بمثابة مقرر 

وسوف  يستكشف الطالب الوظائف والمفاهيم والمهارات ذات العالقة بالتطبيقات اإلدارية الحديثة.  يبدأ 

المقرر بإعطاء نبذة تاريخية مختصرة عن تطور الفكر اإلداري وبعد ذلك سيقدم مناقشة شاملة للمبادئ 

ساسية والنظريات المتعلقة بالوظائف األربعة الرئيسية لإلدارة وهي التخطيط والتنظيم والتوجيه والقيادة األ

 والرقابة

  Course objectivesأهداف المقرر 
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 إعطاء مقدمة في علم اإلدارة ويغطي المقرر مواضيع متنوعة ومترابطة في علم اإلدارة . .1

المنظمات الربحية وغير الربحية ويعرض  الطالب إدارةغرس الفكر اإلداري الحديث في عقلية  .2

المفاهيم األساسية للمدارس اإلدارية المختلفة وعمليات صنع القرار والتنظيم والتطوير اإلداري 

 )التخطيط والتنظيم والتوجيه والقيادة والرقابة(. اإلدارةووظائف 

 ة مالية.االدارية من تسويق وموارد بشرية وإنتاج وإدار األنشطةبيان  .3

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 مفهوم اإلدارة ومجاالتها .1

 التطور التاريخي للفكر اإلداري. .2

 صنع القرار ومقاربة الحلول للمشاكل اإلدارية. .3

 المبادئ األولية للتخطيط وصنع القرار والتخطيط االستراتيجي. .4

 اإلدارية. المفاهيم األساسية للتنظيم اإلداري و تصميم التنظيمات .5

 مقدمة في التغيير التنظيمي وإدارة الموارد البشرية. .6

 القيادة والعالقة بين األفراد داخل المؤسسات. .7

 الحوافز وزيادة االنتاجية. .8

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 االدارة ومجاالتها المختلفة معرفة بمفهوم .1

 دراسة تاريخ االدارة ومراحل تطورها .2

 دراسة المدارس االدارية المختلفة في مجال االدارة وتأثير كل منها على علم اإلدارة .3

 دراسة الوظائف الرئيسية في االدارة )تخطيط ، تنظيم قيادة ، تنسيق ، رقابة( .4

 ق تحليل فهم المبادئ األساسية لعملية  صنع القرار وطر .5

 المشاكل إليجاد الحلول وطرق وأصول التخطيط االستراتيجي. .6

 فهم عملية التنظيم اإلداري و أصولها والقدرة على تحليلها ألغراض التطوير. .7

معرفة متطلبات ومهارات القيادة و القدرة على التأثير على اإلفراد والجماعات وإدارة الموارد  .8

 البشرية.

ة والقدرة على تحديد طرق قياسهما ورفع مستواهما بطرق علمية فهم معنى اإلنتاجية والجود .9

 مدروسة.

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يطبق المعرفة والحقائق العلمية المكتسبة من هذا المقرر في حاالت عملية . .1

الرئيسية )تخطيط ، تنظيم قيادة ، تنسيق ،  اإلداريةيطبق المعرفة المكتسبة في مجال الوظائف  .2

 رقابة(

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يتحمل المسؤولية ، وذلك بالعمل الجماعي التطوعي  .1

 يقوم بالقيادة والمراقبة  .2
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 Analysis and communicationالتحليل واالتصال  مهارات -د

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 يكون لديه مهارة العمل الميداني. .1

 يكون لديه مهارة القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي. .2

 يكون لديه مهارة ربط النظري بالعملي .3

 

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 

 االختبارات نظرية. .1

 دراسة حاالت. .2

 مشاريع تطبيقية .3

  الكتاب المقرر 

Edition 2007, Palgrave MacMillan,  thR. Pettinger, “Intro to Management,” 4

ISBN 023000038  

 

  المراجع المساندة

Samuel C. Certo,” Prins of Modern Management: Functions and Sys”, Allyn & 

Bacon; 4 Sub edition (November 1988), ISBN-10: 0205116779 

 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت والدوريات والمواقع اإللكترونية

 

 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 مفهوم اإلدارة ومجاالتها 

  2 التطور التاريخي للفكر اإلداري 

 3 التخطيط. 

 4 اإلداريةصنع القرار ومقاربة الحلول للمشاكل  

http://www.amazon.com/Samuel-C.-Certo/e/B001H9PZ44/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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  5 التنظيم والمفاهيم األساسية للتنظيم اإلداري و تصميم التنظيمات اإلدارية 

 6 االختبار الدوري األول 

 7 التنسيق 

  8 القيادة االدارية 

 9 الدافعية والحوافز 

 10 االتصال االداري 

 11 الرقابة االدارية  

 12 االختبارالدوري الثاني 

 13 /  ادارة الموارد البشرية و التسويق وظائف المشروع 

 14 االنتاج   

 15 االدارة المالية 

  االختبار النهائي 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

   المقرر اسم

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
نظر

 ي

عمل

 ي

 تدريب

 3 0 0 3   مقدمة في ادارة الموارد البشرية

إجباري       ]   [   √[ :  ]  المقرر  

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 جميع أقسام الكلية.

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

يركز هذا المقرر علي قضايا ومواضيع متعددة تتعلق بإدارة العنصر البشري وتطويره في 

األعمال.  وسيتم التعريف بأهم وظائف إدارة الموارد البشرية وتفاعلها مع وظائف اإلدارة منظمات 
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األساسية األخرى ، مع التركيز على المبادئ والمهارات ذات العالقة بالتطبيقات الحديثة في مجال 

 إدارة الموارد البشرية.

 

  Course objectivesأهداف المقرر 

لوظائف إدارة الموارد البشرية مع خطة األعمال الخاصة  توضيح التكامل االستراتيجي .1

 بالمنظمة ومع بيئتها التنظيمية.

 التأكيد على أن إدارة الموارد البشرية هي أحد التخصصات ذات التطبيقات المهنية.  .2

 تزويد الطالب بإطار نظري عام للوظائف األساسية لمهنة إدارة الموارد البشرية. .3

 دمة من أجل إنجاز الوظائف المختلفة إلدارة الموارد البشرتقديم المهارات  المستخ .4

 

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 التطور التاريخي إلدارة الموارد البشرية.  .1

 الوظائف الرئيسية إلدارة الموارد البشرية. .2

 التخطيط للموارد البشرية. .3

 الحصول على الموارد البشرية. .4

 البشرية.تدريب وتطوير الموارد  .5

 تعويض الموارد البشرية. .6

 الحفاظ على الموارد البشرية. .7

 

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يعرف  التفريق بين ممارسات إدارة األفراد وممارسات إدارة الموارد البشرية. .1

 االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية في تحقيق األهداف االستراتيجية للمنظمة. يدرك الدور .2

يلم بأهم وظائف إدارة الموارد البشرية وكيفية تفاعلها مع اإلدارات األخرى داخل منظمات  .3

 األعمال.

يكتسب المعرفة األساسية والمهارات العملية التي يحتاجها أخصائيو الموارد البشرية لتنفيذ  .4

ل تتعلق بتحليل الوظائف تصميمها، االستقطاب، االختيار، التدريب، تطوير المسار، أعما

 الوظيفي، تقييم األداء، التعويضات والمزايا والمحافظة على الموارد البشرية.

 يدرك التحديات الرئيسية التي تواجه أخصائي ادارة الموارد البشرية. .5

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 المقرر يكون الطالب قادراً على أن: بنهاية هذا

 يطبق المعرفة والحقائق العلمية المكتسبة من هذا المقرر في حاالت عملية . .1

 يطبق المعرفة المكتسبة في مجال وظائف ادارة الموارد البشرية. .2

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 يكون الطالب قادراً على أن:بنهاية هذا المقرر 

 يكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية ، وذلك بالعمل الجماعي التطوعي  .1

 يكون لديه القدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه اخصائي الموارد البشرية.  .2
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رة يكون لديه فرصة لتطبيق المعرفة التي اكتسبها في الصف للقضايا الخاصة التي تواجه ادا .3

 الموارد البشرية .

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 يمتلك مهارة العمل الميداني. .1

 يمتلك مهارة القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي. .2

 يمتلك مهارة ربط النظري بالعملي .3

  الرئيسية السابقة طرق التقييم للعناصر 

 

    االختبارات نظرية .4

 دراسة حاالت .5

 مشاريع تطبيقية .6

  الكتاب المقرر 

Human Resource Management, by Byars, L. and Rue, L., Published by: 

).2008( edition thMcGraw Hill, 9 

 

  المراجع المساندة

Fundamentals of Human Resource Management, by DeCenzo, D. A. and 

Robins, S. P., Published by: John Wiley & Sons, Inc., 9th edition (2007). 

 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت والدوريات والمواقع اإللكترونية

 

 

 

 

 محتوى المقرر النظريالجدول الزمني لتوزيع 

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 التطور التاريخي إلدارة الموارد البشرية 
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  2 الدور االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية 

 3 تحليل وتصميم الوظائف 

 4 الحصول على الموارد البشرية )  تخطيط الموارد البشرية( 

استقطاب الموظفين( والحصول على الموارد الحصول علي الموارد البشرية )  

 البشرية ) اختيار الموظفين(
5  

 6 االختبار الدوري األول 

 7 تدريب وتطوير الموظفين) التهيئة المبدئية وتدريب الموظفين( 

  8 تدريب وتطوير الموظفين ) تقييم األداء ( 

 9 تدريب وتطوير الموظفين ) تخطيط المسار الوظيفي( 

 10 الموارد البشرية ) نظام التعويضات بالمنظمة(  تعويض 

تعويض الموارد البشرية ) الراتب األساسي( وتعويض الموارد البشرية )  

 الحوافز(
11 

 12 االختبارالدوري الثاني 

 13 المحافظة على الموارد البشرية ) المزايا اإلضافية ( 

 14 والصحة الوظيفية(المحافظة على الموارد البشرية )األمن الوظيفي  

 15 المحافظة على الموارد البشرية ) عالقات الموظفين(  

  االختبار النهائي 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

نظر

 ي

عمل

 ي

 معتمد تدريب

 BHR 313 3 0 0 3  313أدم  تخطيط الموارد البشرية
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[ إجباري       ]   [     /المقرر  ]   BHR 211 المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

ادارة الموارد البشرية لذا تعتبر وظيفة تخطيط الموارد البشرية اولى الوظائف التي تقوم بها 

فان هذا المقرر يحتوي على مفاهيم ادارة الموارد البشرية ويعطي الطالب فكرة حول القيام بتخطيط 

 الموارد البشرية واهمية التخطيط بشكل عام في كافة الوظائف اإلدارية.

 

  Course objectivesأهداف المقرر 

 البشرية.تعريف الطالب بمفاهيم تخطيط الموارد  .1

 تعريف الطالب بكيفية القيام بتخطيط الموارد البشرية وتنميتها. .2

 التنبؤ بالعرض والطلب. .3

 التهيئة لتنمية وتدريب الموارد البشرية وتطوير مهارتها. .4

 

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 مقدمة عن ادارة الموارد البشرية. .1

 مقدمة عن العملية االدارية. .2

 العملية االدارية.وظائف  .3

 مفهوم تخطيط الموارد البشرية. .4

 خطوات تخطيط الموارد البشرية. .5

 مشكالت تخطيط الموارد البشرية  .6

 

  (Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 وأهميته وكيفية القيام به.يتعامل مع تخطيط الموارد البشرية  .1

 يتعرف على طرق اجراء التنبؤ بالعرض والطلب داخليا وخارجيا في البيئة السعودية .2

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يطبق المعرفة والحقائق العلمية المكتسبة من هذا المقرر في حاالت عملية . .1

 المعرفة المكتسبة في مجال وظائف ادارة الموارد البشرية.يطبق  .2

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

يناقش التجارب الشخصية من حيث صلتها في تطوير التخطيط وإدارة الموارد البشرية في  .1

 مات.المنظ

 يكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية ، وذلك بالعمل الجماعي التطوعي  .2
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يكون لديه القدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه اخصائي الموارد البشرية وطرق  .3

 حلها. 

يكون لديه فرصة لتطبيق المعرفة التي اكتسبوها في الصف للقضايا الخاصة التي تواجه ادارة  .4

 البشرية .الموارد 

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 يمتلك مهارة العمل الميداني. .1

 يمتلك مهارة القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي. .2

 يمتلك مهارة ربط النظري بالعملي .3

 

 

   طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة

 االختبارات نظرية. .1

 دراسة حاالت. .2

 مشاريع تطبيقية. .3

  الكتاب المقرر 

Human Resource Management, by Byars, L. and Rue, L., Published by: 

).2008( edition thMcGraw Hill, 9 

 

  المراجع المساندة 

Fundamentals of Human Resource Management, by DeCenzo, D. A. and 

Robins, S. P., Published by: John Wiley & Sons, Inc., 9th edition (2007). 

 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية
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 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 مقدمة عن االدارة 

  2 مقدمة عن العملية االدارية ووظائفها 

 3 مقدمة عن ادارة الموارد البشرية 

 4 تخطيط الموارد البشرية 

  5 مفهوم تخطيط الموارد البشرية وأهميتها 

 6 األولاالختبار الدوري  

 7 مراحل تخطيط الموارد البشرية 

  8 دراسة وتحليل الطلب على الموارد البشرية 

 9 اهم البيانات الالزمة لعملية تخطيط الموارد البشرية 

 10 ركائز تخطيط الموارد البشرية 

 11 المكونات لفرعية لنظام تطوير الموارد البشرية و تدريب وتطوير الموظفين 

 12 االختبارالدوري الثاني 

 13 تعويض الموارد البشرية 
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 14 استراتيجية تطوير الموارد البشرية 

 15 مشاكل تخطيط الموارد البشرية 

  االختبار النهائي 

 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
عمل نظري

 ي

تدري

 ب

 3 0 0 3   االستقطاب واالختيار واالحتفاظ

[ إجباري       ]   [     المقرر  ]  المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

 ً  وخطوات عملية لوظائف االستقطاب واالختيار والمحافظة على يقدم هذا المقرر إطاراً نظريا

الموارد البشرية بالمنظمة، وسيتناول المقرر مواضيع هامة مثل التخطيط لعمليتي االستقطاب 

واالختيار، تحقيق التكامل بين تحليل الوظائف وعملية االستقطاب، وتطوير األدوات الخاصة 

سليط الضوء على القضايا المتعلقة بموضوع المحافظة على الموارد باالستقطاب واالختيار.  كما سيتم ت

 البشرية.

 

  Course objectivesأهداف المقرر 

التأكيد على الدور الحيوي الستقطاب واختيار والمحافظة على الموارد البشرية في االرتقاء  .1

 بمنظمات األعمال.

استقطاب واختيار والمحافظة على القوى زيادة إدراك الطالب ومعرفتهم فيما يتعلق بكيفية  .2

 العاملة بالمنظمات.

تقديم األدوات التي يمكن أن تستخدم بفعالية في تنفيذ عمليات االستقطاب واالختيار والمحافظة  .3

 على الموارد البشرية.

 

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  
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 ماهية تعيين الموظفين.  .1

 البشرية.التخطيط الستقطاب الموارد  .2

 تحليل الوظائف. .3

 االستقطاب الداخلي والخارجي. .4

 طرق اختيار الموظفين. .5

 التوظيف. .6

 المحافظة على الموارد البشرية. .7

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 الوظيفي لها .يحلل الوظائف ويكتب الوصف  .1

يدرك تأثير العوامل القانونية واالجتماعية على قرارات المنظمة المتعلقة باستقطاب واختيار  .2

 والمحافظة على الموظفين .

 يشرح مميزات وعيوب الطرق المختلفة لالستقطاب . .3

 يقوم بتصميم وتنفيذ المقابلة الشخصية . .4

 عملية اختيار الموظفين .يوصف الفئات المختلفة من االختبارات المستخدمة في  .5

يحدد محتوى طلب الوظيفة، وشرح عملية عقود التفاوض مع الموظفين الجدد عند توقيع عقد  .6

 الوظيفة .

 وصف العناصر المكونة لنظام المحافظة على الموارد البشرية

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 رفة والحقائق العلمية المكتسبة من هذا المقرر في حاالت عملية .يطبق المع .1

 يطبق المعرفة المكتسبة في مجال وظائف ادارة الموارد البشرية. .2

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 على تحمل المسؤولية ، وذلك بالعمل الجماعي التطوعي يكون لديه القدرة  .1

 يناقش التجارب الشخصية من حيث صلتها في تطوير وإدارة الموارد البشرية في المنظمات. .2

يكون لديه القدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه اخصائي الموارد البشرية وطرق  .3

 حلها. 

اكتسبوها في الصف للقضايا الخاصة التي تواجه ادارة  يكون لديه فرصة لتطبيق المعرفة التي .4

 الموارد البشرية .

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 يمتلك مهارة العمل الميداني. .1

 يمتلك مهارة القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي. .2

 ربط النظري بالعملييمتلك مهارة  .3

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 
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 االختبارات نظرية. .1

 دراسة حاالت. .2

 مشاريع تطبيقية .3

  الكتاب المقرر 

Staffing Organizations, by Heneman, H. and Judge, T., published by 

McGraw Hill; 6th edition (2009). 

 

  المراجع المساندة

Strategic Staffing, by Phillips, J. and Gully, S., published by Prentice Hall; 

1st edition (2009). 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات
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 1 ماهية االستقطاب 

  2 التخطيط لالستقطاب 

 3 التخطيط لالستقطاب 

 4 تحليل الوظائف 

  5 تحليل الوظائف 

 6 االختبار الدوري االول 

 7 االستقطاب الداخلي و االستقطاب الخارجي 

  8 طرق اختيار الموظفين 

 9 طرق اختيار الموظفين 

 10 اختيار الموظفينطرق  

 11 التوظيف 

 12 االختبارالدوري الثاني 

 13 التوظيف و المحافظة على الموارد البشرية 

 14 المحافظة على الموارد البشرية 

 15 المحافظة على الموارد البشرية 

  االختبار النهائي 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

نظر

 ي

عمل

 ي

 معتمد تدريب

 3 0 0 3   تحليل وتصميم الوظائف



23 
 

[ إجباري       ]   [     المقرر  ] BHR211 المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  ومطبوعاتها مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة

يقدم هذا المقرر للطالب تصورا حول مفهوم تحليل الوظيفة وحقيقتها ومحتواها كما يساعد 

 الطالب في كتابة أو تحديث وصف الوظيفة ومتطلباتها ومواصفات شاغلها.

 

  Course objectivesأهداف المقرر 

 تعريف الطالب بمفاهيم تحليل وتصميم الوظائف  .1

باألساليب العلمية لتصميم وتحليل الوظائف من اجل القيام بمهام الوظيفة تعريف الطالب  .2

 .لتحقيق اهداف الموارد البشرية والمنظمة

 

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 مفهوم تحليل الوظائف. .1

 مفهوم وصف الوظائف والمواصفات الوظيفية. .2

 كيفية تحديد مواصفات شاغل الوظيفة. .3

 الوظائف.اهمية تحليل  .4

 خطوات تحليل الوظائف. .5

 مفهوم تصميم الوظائف. .6

 اساليب تصميم الوظائف. .7

 

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

إجراء ذلك في يتعامل مع تحليل وتصميم الوظائف وأهميته وكيفية القيام به  وأساليب  .1

 منظمات االعمال الحديثة لتحقيق اهداف الموارد البشرية.

يتعرف على مصادر جمع الحقائق والمعلومات حول الوظائف المراد تحليلها ومواصفات  .2

 شاغليها.

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 العلمية المكتسبة من هذا المقرر في حاالت عملية .يطبق المعرفة والحقائق  .1

 يطبق المعرفة المكتسبة في مجال وظائف ادارة الموارد البشرية. .2

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 لتها في تطوير وإدارة الموارد البشرية في المنظمات.يناقش التجارب الشخصية من حيث ص .1
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 يكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية ، وذلك بالعمل الجماعي التطوعي  .2

يكون لديه القدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه اخصائي الموارد البشرية وطرق  .3

 حلها. 

الصف للقضايا الخاصة التي تواجه ادارة يكون لديه فرصة لتطبيق المعرفة التي اكتسبوها في  .4

 الموارد البشرية .

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 يمتلك مهارة العمل الميداني. .1

 يمتلك مهارة القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي. .2

 بالعملييمتلك مهارة ربط النظري  .3

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 

 االختبارات نظرية. .1

 دراسة حاالت. .2

 مشاريع تطبيقية .3

 

 

 

  الكتاب المقرر 

 الموارد البشريه  الدكتور: مازن فارس رشيد 

  المراجع المساندة 

  12الطبعة  2008ادارة الموارد البشرية ، بقلم روبرت ماتيس وجون جاكسون 

 م.2005الموارد البشرية، د. نادر ابو شيخة : عمان: دار صفا للنشر والتوزيع ، ادارة 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 مواقع االنترنت 

 

 

 

 

 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات
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 1 البشريةمقدمة في مفهوم إدارة الموارد  

  2 مقدمة في مفهوم تحليل الوظائف وتصميمها 

 3 مفهوم توصيف الوظائف 

 4 مفهوم تصميم الوظائف 

  5 طرق جمع بيانات توصيف الوظائف 

 6 مفهوم إعداد برنامج تحليل وتوصيف الوظائف االختبار الدوري االول 

 7 أساليب تصميم الوظيفة 

  8 أهداف توصيف الوظيفة 

 9 عناصر وصف الوظيفة 

 10 تعريف الطرق الرئيسية لتصنيف الوظائف  

 11 واقع إدارة الموارد البشرية في المنظمات السعودية 

 12 حاالت أمثلة ونماذج حولتحليلوتوصيفالوظائف االختبار الدوري الثاني دراسة 

 13 دراسة حاالت أمثلة ونماذج حول تحليل وتوصيف الوظائف 

 14 ماسبق دراستهمراجعةل  

 15 مراجعة لماسبق دراسته 

  االختبار النهائي 

 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد 

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
نظر

 ي

عمل

 ي

تدري

 ب

 3 0 0 3   القيادة االدارية

  المتطلبات السابقة
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  التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد( األقسام والكليات

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

يوسع هذا المقرر من نطاق وعمق فهم الطالب لمفهوم القيادة، كما يفسر أنماط القيادة المختلفة وكذلك      

لكي يصبحوا قادة أفضل في مجاالت المهارات األساسية للقيادة الفعالة. ويساعد المقرر في إعداد الطالب 

 حياتهم المختلفة الشخصية، واألكاديمية، والمهنية.

  Course objectivesأهداف المقرر 

 إلقاء الضوء علي أهمية الربط بين القيادة والمنظمات. .1

 تقديم استعراض عام للمفاهيم والنظريات المرتبطة بالقيادة . .2

 ومناقشة كيفية استخدام تلك األنماط في المواقف المختلفة تحديد األنماط المختلفة للقيادة  .3

 وصف خصائص ومهارات القيادة من خالل مواقف قيادية فعلية. .4

 

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 أهمية القيادة. .1

 نظريات القيادة. .2

 متغيرات القيادة. .3

 العالقة بين القادة والتابعين. .4

 تطوير اآلخرين. .5

 

 

  (:Course Outcomesالمتوقعة للمقرر )المخرجات 

 

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يدرك مدي أهمية القيادة الفعالة كأساس لنجاح الجماعات والمنظمات. .1

 يلم بالمفاهيم والنظريات األساسية للقيادة. .2

 وعيوبها. يتعرف علي أنماط القيادة المختلفة وتفسير مميزاتها .3

 يعزز قدراته القيادية األساسية. .4

 

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يطبق المعرفة والحقائق العلمية المكتسبة من هذا المقرر في حاالت عملية. .1

 يطبق المعرفة المكتسبة في مجال وظائف ادارة الموارد البشرية. .2

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يناقش التجارب الشخصية من حيث صلتها في تطوير وإدارة الموارد البشرية في المنظمات. .1

 التطوعي .يكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية ، وذلك بالعمل الجماعي  .2
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يكون لديه القدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه اخصائي الموارد البشرية وطرق  .3

 حلها. 

يكون لديه فرصة لتطبيق المعرفة التي اكتسبها في الصف للقضايا الخاصة التي تواجه ادارة الموارد  .1

 البشرية .

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 يمتلك مهارة العمل الميداني. .1

 يمتلك مهارة القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي. .2

 يمتلك مهارة ربط  الجانب النظري بالعملي .3

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 االختبارات نظرية. .1

 دراسة حاالت. .2

 مشاريع تطبيقية. .3

  الكتاب المقرر 

Leadership in Organizations, by Yokel, G., Published by: Prentice Hall, 7th  

edition (2010). 

 

  المراجع المساندة

The Art of Leadership, by Manning, G. and Curtis, K., Published by: McGraw 

Hill, 3rd  edition (2009). 

 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية

 

 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 
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عمل نظري

 ي

تدري

 ب

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد

 3 0 0 3   التعويضات والمزايا

[ إجباري       ]   [     المقرر  ]     المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

يركز هذا المقرر على أهمية كافة نظم التعويض )كإدارة الرواتب واألجور، خطط تحفيز الموظفين،     

المزايا المقدمة للموظفين( كأداة رئيسية الستقطاب وتحفيز والمحافظة على الموظفين.  كما وبرامج 

ً بدراسة موضوعات تحليل الوظائف وتقييمها باإلضافة إلى قوائم االستبيان  يهتم هذا المقرر أيضا

 الخاصة بتصميم األجور ونظم تقييم األداء.

  Course objectivesأهداف المقرر 

 على الدور االستراتيجي لنظم التعويض في تحقيق أهداف المنظمة.التأكيد  .1

 شرح األطر النظرية األساسية واالتجاهات الحديثة في مجال التعويضات والمزايا. .2

 تقديم األدوات الالزمة للمساعدة في التطبيق الفعال لنظم التعويض. .3

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 مقدمة عن التعويضات. .1

 العوامل الداخلية المحددة لمستوى األجر. .2

 العوامل الخارجية المحددة لمستوى األجر. .3

 المحددات الفردية لمستوى األجر. .4

 المزايا اإلضافية. .5

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 التعويضات بالدافعية واإلنتاجية.يربط  نظام  .1

 يوصف عملية تصميم نظام للتعويضات . .2

 يقوم بإعداد مقاييس لألداء مثل تحليل الوظيفة ، تقييم الوظيفة ، وتقييم األداء. .3

يدرك أثر العوامل القانونية واالجتماعية واالقتصادية على قرارات المنظمة المتعلقة  .4

 بالتعويضات  والمزايا.

 الطرق المختلفة للدفع ، مثل الراتب والعمولة و "الدفع على قدر األداء".يتعرف ويقيم  .5
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 يتعرف ويقيم أنواع المزايا المختلفة وشرح مبررات تقديمها من قبل أصحاب العمل. .6

 يتعرف على عناصر الموازنة المرتبطة بقرارات التعويضات. .7

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 الب قادراً على أن:بنهاية هذا المقرر يكون الط

 يطبق المعرفة والحقائق العلمية المكتسبة من هذا المقرر في حاالت عملية . .1

 يطبق المعرفة المكتسبة في مجال وظائف ادارة الموارد البشرية. .2

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 قادراً على أن:بنهاية هذا المقرر يكون الطالب 

 يناقش التجارب الشخصية من حيث صلتها في تطوير وإدارة الموارد البشرية في المنظمات. .1

 يكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية ، وذلك بالعمل الجماعي التطوعي  .2

يكون لديه القدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه اخصائي الموارد البشرية وطرق  .3

 حلها. 

ون لديه فرصة لتطبيق المعرفة التي اكتسبوها في الصف للقضايا الخاصة التي تواجه ادارة يك .4

 الموارد البشرية .

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 يمتلك مهارة العمل الميداني. .1

 التطور التكنولوجي. يمتلك مهارة القدرة على مواكبة .2

 يمتلك مهارة ربط النظري بالعملي .3

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 

 االختبارات نظرية. .1

 دراسة حاالت. .2

 مشاريع تطبيقية .3

  الكتاب المقرر 

Compensation, by Milkovich, G. and Newman, J., published by McGraw 

Hill; 9th edition (2008). 

  المراجع المساندة

Compensation Management in a Knowledge-Based World, by Henderson, R., 

published by Prentice Hall; 10th edition (2006). 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية
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 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد 

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
عمل نظري

 ي

تدري

 ب

 3 0 0 3   العالقات الصناعية

[ إجباري       ]   [     المقرر  ]  المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

يقدم هذا المقرر اطارا مفاهيمياً للعالقات الصناعية والنقابات ، كما يعرض تأثير النقابات العمالية على  

 العمالية وطرق حلها.العمال واصحاب العمل وعقد العمل والنزاعات 

 

  Course objectivesأهداف المقرر 

 التعرف على نقابات العمال في الماضي والحاضر. .1

 معرفة العالقات الصناعية الدولية وإدارة الموارد البشرية. .2

 التعامل مع المفاهيم وأهمية العالقات الصناعية الدولية. .3

 

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 .1930العالقات الصناعية قبل وبعد تاريخ  .1

 نقابات العمال اليوم واستراتيجيات نموها وتدخالت السياسة. .2

 العالقات الصناعية الدولية. .3

 االتحادات وأشكالها. .4

 ادارة العالقات العمالية والمفاوضة الجماعية. .5

 االستعداد للمفاوضات والقضايا التفاوضية. .6
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  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يتعرف على المفاهيم والمصطلحات والنماذج الخاصة بالعالقات الصناعية. .1

 يتعرف على البحوث في العالقات الصناعية. .2

 يفهم االحترام بين ادارة شؤون الموظفين والموارد البشرية. .3

 القضايا على نحو فعال في العالقات الصناعية.يعرف معالجة  .4

 يفهم العالقات الصناعية والمشاركة في عملية التفاوض .5

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يطبق المعرفة والحقائق العلمية المكتسبة من هذا المقرر في حاالت عملية . .1

 مكتسبة في مجال وظائف ادارة الموارد البشرية.يطبق المعرفة ال .2

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على:

 يناقش التجارب الشخصية من حيث صلتها في تطوير وإدارة الموارد البشرية في المنظمات. .1

 على تحمل المسؤولية ، وذلك بالعمل الجماعي التطوعي  يكون لديه القدرة .2

يكون لديه القدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه اخصائي الموارد البشرية وطرق  .3

 حلها. 

يكون لديه فرصة لتطبيق المعرفة التي اكتسبوها في الصف للقضايا الخاصة التي تواجه ادارة  .4

 الموارد البشرية .

 Analysis and communicationلتحليل واالتصال مهارات ا -د

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 يمتلك مهارة العمل الميداني. .1

 يمتلك مهارة القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي. .2

 يمتلك مهارة ربط النظري بالعملي .3

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 

 االختبارات نظرية. .1

 دراسة حاالت. .2

 مشاريع تطبيقية .3

  الكتاب المقرر 

 جدة. 2006إدارة الموارد البشرية ا . د . مدني عبد القادر عالقي  ، خوارزم العلمية للنشر والتوزيع . 
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  المراجع المساندة

 .2003مدخل استراتيجي، د. خالد الهيتي ، دار وائل للنشر ، عمان،  –ادارة الموارد البشرية 

 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والواقع اإللكترونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد 

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
عمل نظري

 ي

تدري

 ب

 3 0 0 3   السلوك التنظيمي
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[ إجباري       ]   [     المقرر  ]        المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

السلوك االنساني على يتعرض هذا المقرر لمفهوم السلوك التنظيمي وتعريفة وأهميته، كما يتناول  

المستوى الفردي والجماعي ، وكذلك مناقشة النظريات والمفاهيم االساسية التي تفسر السلوك التنظيمي 

على المستوى الفردي والجماعي والتنظيمي ، كما يتناول موضوع التعلم والدافعية الشخصية 

 واالتجاهات.

 

  Course objectivesأهداف المقرر 

 دور العوامل اإلنسانية في نجاح المنظمات.التأكيد على  .1

 إعطاء نظرة عامة عن مجال السلوك التنظيمي. .2

مناقشة النظريات والمفاهيم األساسية التي تفسر السلوك التنظيمي علي المستوى الفردي  .3

 والجماعي والتنظيمي.

المنظمة شرح الطرق والعمليات التي يمكن أن تطور السلوك واالتجاهات النفسية لدى أفراد  .4

 بما ينعكس إيجاباً على أدائهم.

 عطاء أمثلة واقعية عن السلوك اإلنساني في المنظمات .5

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 التعريف بالسلوك التنظيمي وأهمية دراسته.  .1

 السلوك اإلنساني على المستوى الفردي إلدراك التعلم، الدافعية الشخصية، واالتجاهات النفسية. .2

السلوك اإلنساني على مستوى المجموعات، ديناميكية المجموعات، القيادة، القوة، التفاوض،  .3

 واالتصال.

السلوك اإلنساني على مستوى المنظمة، الهيكل التنظيمي، الثقافة التنظيمية، الصراع ألتنظيمي،  .4

 التغيير، والتطوير التنظيمي.

 

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يتعرف على النظريات األساسية للسلوك اإلنساني وتطبيقاتها العملية على منظمات األعمال. .1

 يفهم العوامل المؤثرة على سلوك األفراد والجماعات داخل المنظمات. .2

 التنظيمي.يضع حلول منطقية للمشاكل المتعلقة بالسلوك  .3

 يكتسب المهارات والسلوكيات التي يحتاجها األفراد والمديرون العاملون بمنظمات األعمال. .4

 يتعلم الطريقة المثلى إلدارة العالقات مع زمالء العمل والمديرين، والمرؤوسين،  والعمالء .5

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:
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 يطبق المعرفة والحقائق العلمية المكتسبة من هذا المقرر في حاالت عملية . .1

 يطبق المعرفة المكتسبة في مجال وظائف ادارة الموارد البشرية. .2

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 التجارب الشخصية من حيث صلتها في تطوير وإدارة الموارد البشرية في المنظمات.يناقش  .1

 يكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية ، وذلك بالعمل الجماعي التطوعي  .2

يكون لديه القدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه اخصائي الموارد البشرية وطرق  .3

 حلها. 

لمعرفة التي اكتسبوها في الصف للقضايا الخاصة التي تواجه ادارة يكون لديه فرصة لتطبيق ا .4

 الموارد البشرية .

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 يمتلك مهارة العمل الميداني. .1

 يمتلك مهارة القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي. .2

 يمتلك مهارة ربط النظري بالعملي. .3

 

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 

 االختبارات نظرية. .1

 دراسة حاالت. .2

 مشاريع تطبيقية. .3

  الكتاب المقرر 

Essentials of Organizational Behavior, by Robins, S. P. and Judge, T. A., 

Published by: Prentice Hall, 10th edition (2010). 

 

  المراجع المساندة

Organizational Behavior, by Schermerhorn, J., Hunt, J. G., Osborn, R. N., 

Published by: John Wiley & Sons, Inc., 11th edition (2010). 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية
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 لتوزيع محتوى المقرر النظري الجدول الزمني

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 مقدمة في السلوك التنظيمي 

 السلوك التنظيمي على مستوى الفرد: 

 العوامل الشخصية القيم
2  

 3 اإلدراك 

 4 االتجاهات النفسية والرضا الوظيفي 

  5 التعلم 

 6 الحوافز االختبار الدوري االول 

 التنظيمي على مستوى الجماعة: السلوك  

 أساسيات ديناميكية الجماعات 
7 

  8 فرق العمل 

 9 االتصال 

 10 القيادة  

 11 القوة والسلوك السياسي 

 12 الصراع والمفاوضات االختبار الدوري الثاني 

 السلوك الفردي على مستوى المنظمة:  

 الهيكل التنظيمي
13 
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 14 الثقافة التنظيمية 

 15 التغيير التنظيمي 

  االختبار النهائي 

 

 نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد 

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

نظر

 ي

عمل

 ي

تدري

 ب

 معتمد

 BHR 381 0 0 3 3  381أدم  التدريب الصيفي

]   [          [ إجباري  المقرر  ]  المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

يهتم هذا المقرر بربط المعرفة النظرية لدى الطالب بالتطبيقات العملية في بيئة األعمال من خالل التعاون     

ومجموعة مختارة من المنشآت االقتصادية والجهات الحكومية وسيتدرب الطالب خالل بين القسم العلمي 

 فترة التدريب على أنشطة الموارد البشرية المطبقة في الواقع العملي.

  Course objectivesأهداف المقرر 

 إعداد الطالب للعمل لدى منظمات األعمال في مجال تخصصه. .1

 منظمات األعمال.تطبيق تدريب وظيفي للطالب في  .2

 إكساب الطالب أخالقيات وسلوكيات العمل. .3

 توضيح وتطبيق كيفية كتابة التقارير. .4

 توفير فرصة الطالب لتطبيق المفاهيم النظرية والعملية في بيئة العمل. .5

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 ال يوجد عناصر نظرية لهذه المادة.  .1

 ال توجد محاضرات لهذه المادة. .2

 يمكن للمشرف على المادة أن يقدم بعض المعلومات المناسبة لبيئة العمل. .3

 .يمكن للمنظمة التي يتدرب فيها الطالب أن تطلب منه تدريب متخصص له عالقة بالمنظمة .4

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )
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 Knowledgeمعرفية  -أ

 أن:بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على 

 يربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي. .1

 يواجه المشكالت العملية واقتراح الحلول المناسبة لها. .2

 يتحلى بأخالقيات وسلوكيات العمل. .3

 يكتسب مهارات عملية تطبيقية في مجال تخصصه. .4

 يقوم بإعداد وكتابة وتقديم التقارير. .5

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 المقرر يكون الطالب قادراً على أن:بنهاية هذا 

 يطبق المعرفة والحقائق العلمية المكتسبة من هذا المقرر في حاالت عملية. .1

 يطبق المعرفة المكتسبة في مجال وظائف ادارة الموارد البشرية. .2

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 ون الطالب قادراً على أن:بنهاية هذا المقرر يك

 يناقش التجارب الشخصية من حيث صلتها في تطوير وإدارة الموارد البشرية في المنظمات. .1

 يكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية ، وذلك بالعمل الجماعي التطوعي . .2

وطرق يكون لديه القدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه اخصائي الموارد البشرية  .3

 حلها. 

يكون لديه فرصة لتطبيق المعرفة التي اكتسبها في الصف للقضايا الخاصة التي تواجه ادارة الموارد  .4

 البشرية .

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 يمتلك مهارة العمل الميداني. .1

 القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي.يمتلك مهارة  .2

 يمتلك مهارة ربط  الجانب النظري بالعملي .3

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 تقييم الطالب في الناحية العملية من جهة التدريب. .1

 تقييم تقارير الطالب من قبل المشرف األكاديمي. .2

 لهذه الغاية.مناقشة الطالب من قبل اللجنة المشكلة في القسم  .3

 

 

 

  الكتاب المقرر 

ال يوجد كتاب  .  

 مقرر

  المراجع المساندة:

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 
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 المواقع اإللكترونية

 

 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 التحضير لتدريب الطالب 

  2 البرنامج التدريبي 

 3 البرنامج التدريبي 

 4 البرنامج التدريبي 

  5 البرنامج التدريبي 

 6 البرنامج التدريبي 

 7 البرنامج التدريبي 

  8 عرض وتقديم التقرير النهائي 

 

 

 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد 

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
عمل نظري

 ي

تدري

 ب

 BHR 424 3 0 0 3 424أدم ادارة تقييم األداء

[ إجباري       ]   [     المقرر  ]        BHR312 المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(



40 
 

 

  ومطبوعاتهامختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة 

يقدم هذا المقرر اطارا مفاهيمي لموضوع تقييم األداء كما يناقش عوامل وعناصر تقييم األداء باإلضافة 

الى طرق تقييم األداء  ثم يقف على مشكالت وأخطاء تقييم أداء العاملين ومقومات النظام المتكامل 

 للتقييم.

 

  Course objectivesأهداف المقرر 

الدور الهام إلدارة األداء في إحداث التوافق بين أداء الموظفين و األهداف االستراتيجية التأكيد على  .1

 للمنظمة.

 تقديم شرح شامل للتطورات الحديثة المتعلقة بموضوع إدارة األداء. .2

 تقديم نموذج عملي إلدارة األداء يمكن من خالله شرح كيفية تطوير وتنفيذ نظم فعالة إلدارة األداء .3

  Scientific contentsالعلمي  المحتوى 

 مقدمة عن إدارة األداء. .1

 قياس األداء. .2

 تنفيذ نظام إدارة األداء. .3

 إدارة األداء وتطوير العاملين. .4

 نظم التعويضات والقضايا القانونية. .5

 إدارة أداء فرق العمل. .6

 

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 

 Knowledgeمعرفية  -أ

 المقرر يكون الطالب قادراً على أن: بنهاية هذا

 يشرح الفوائد المترتبة على وضع نظام فعال إلدارة األداء. .1

 يحدد مميزات وعيوب الطرق المختلفة إلدارة األداء.  .2

 يتعرف على تصميم وتنفيذ نظام إلدارة األداء. .3

 " لألداء.SMARTيتعرف على  معايير " .4

 يوثق أداء الموظفين. .5

 األداء والمشاكل الشخصية للموظفين.يفرق ما بين مشاكل  .6

 يناقش الفوائد والمشاكل المتعلقة بنظام إدارة األداء. .7

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يطبق المعرفة والحقائق العلمية المكتسبة من هذا المقرر في حاالت عملية. .1

 في مجال وظائف ادارة الموارد البشرية.يطبق المعرفة المكتسبة  .2

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يناقش التجارب الشخصية من حيث صلتها في تطوير وإدارة الموارد البشرية في المنظمات. .1
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 تحمل المسؤولية ، وذلك بالعمل الجماعي التطوعي. يكون لديه القدرة على .2

يكون لديه القدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه اخصائي الموارد البشرية وطرق  .3

 حلها. 

يكون لديه فرصة لتطبيق المعرفة التي اكتسبوها في الصف للقضايا الخاصة التي تواجه ادارة  .4

 الموارد البشرية .

 Analysis and communicationيل واالتصال مهارات التحل -د

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 يمتلك مهارة العمل الميداني. .1

 يمتلك مهارة القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي. .2

 يمتلك مهارة ربط  الجانب النظري بالعملي .3

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 

 نظرية.االختبارات  .1

 دراسة حاالت. .2

 مشاريع تطبيقية .3

  الكتاب المقرر 

Performance Management, by Aguinis H., Published by Prentice Hall, 2nd 

edition (2009). 

 

  المراجع المساندة

Performance Management: A New Approach for Driving Business Results, 

by Pulakos, E., Published by John Wiley and Sons Inc., (2009). 

 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية.
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 لتوزيع محتوى المقرر النظريالجدول الزمني 

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 مقدمة عن إدارة األداء 

  2 عملية إدارة  األداء 

 3 إدارة األداء والتخطيط االستراتيجي 

 4 تعريف األداء 

  5 قياس األداء 

 6 االختبار الدوري االول 

 7 قياس األداء 

  8 جمع المعلومات الخاصة باألداء 

 9 أهمية نظام إدارة األداء 

 10 تنفيذ نظام إدارة األداء 

 11 إدارة األداء وتطوير العاملين 

 12 االختبارالدوري الثاني 

 13 نظم التعويضات والقضايا القانونية 

 14 إدارة أداء فرق العمل 

 15 إدارة أداء فرق العمل 

  االختبار النهائي 
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 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد 

 األسبوعية االتصال 

 عدد

 الوحدات

عمل نظري معتمد

 ي

تدري

 ب

 BHR 425 3 0 0 3  425أدم  تطوير الموارد البشرية

[ إجباري       ]   [     المقرر  ]        BHR312 المتطلبات السابقة

  اختياري

  تتطلب هذا المقرر )إن وجد(األقسام والكليات التي 

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

يساعد  هذا المقرر الطالب في التعرف على مهنة تنمية وتطوير الموارد البشرية بالتحديد ، ويعرض 

ً ألساليب  تحديد دراسة شاملة عن التدريب والتطوير داخل منظمات األعمال.  وسوف يقدم شرحا

ً عملية  االحتياجات التدريبية، وتصميم وتنفيذ وتقييم برامج التدريب.  كما يغطي هذا المقرر أيضا

 تخطيط وتنفيذ برامح التغيير التنظيمي

  Course objectivesأهداف المقرر 

 التركيز على تنمية الموارد البشرية باعتباره مجال للممارسة المهنية. .1

 الموارد البشرية وأهداف المنظمة واستراتيجياتها. توضيح العالقة بين تنمية .2

 مناقشة النظريات األساسية والتوجهات الحديثة في مجال تنمية الموارد البشرية. .3

 شرح األساليب المختلفة للوفاء باالحتياجات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية. .4

 تحديد االحتياجات التدريبية. .5

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 مقدمة عن تنمية الموارد البشرية. .1

 اإلطار النظري والفلسفي لتنمية الموارد البشرية. .2

 خطط وسياسات تنمية الموارد البشرية. .3

 التدريب والتطوير. .4

 تنمية المنظمة. .5

 االرتقاء بتنمية الموارد البشرية. .6

 التحديات التي تواجه تنمية الموارد البشرية. .7

 

 

  (:Course Outcomesللمقرر )المخرجات المتوقعة 
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 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يعرف دور ووظيفة أخصائي تنمية الموارد البشرية. .1

 يستوعب كيفية استفادة المنظمة من مهارات وقدرات الموظفين. .2

 الحلول المناسبة لها.يحدد االحتياجات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية واقتراح  .3

 يتعرف على االستخدامات المتعددة للتدريب والتعليم وتطوير المسار الوظيفي في بيئة العمل. .4

 يصمم برامج تدريب فعالة للتغلب على المشاكل المرتبطة  باألداء. .5

 يميز بين البرامج التدريبية والحلول األخرى غير التدريبية المستخدمة لمعالجة مشاكل األداء. .6

 يصف المسار الوظيفي وأهميته لكل من الفرد والمنظمة . .7

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يطبق المعرفة والحقائق العلمية المكتسبة من هذا المقرر في حاالت عملية . .1

 .يطبق المعرفة المكتسبة في مجال وظائف ادارة الموارد البشرية .2

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يناقش التجارب الشخصية من حيث صلتها في تطوير وإدارة الموارد البشرية في المنظمات. .1

 الجماعي التطوعي .يكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية ، وذلك بالعمل  .2

يكون لديه القدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه اخصائي الموارد البشرية وطرق  .3

 حلها. 

يكون لديه فرصة لتطبيق المعرفة التي اكتسبوها في الصف للقضايا الخاصة التي تواجه ادارة  .4

 الموارد البشرية .

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 يمتلك مهارة العمل الميداني. .1

 يمتلك مهارة القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي. .2

 يمتلك مهارة ربط  الجانب النظري بالعملي. .3

 

 

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 االختبارات نظرية. .1

 دراسة حاالت. .2

 تطبيقية. مشاريع .3

  الكتاب المقرر 

Foundations of Human Resource Development, by Swanson, R. and Holton, 

E., published by Berrett-Koehler Publishers; 2nd  edition (2009). 
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  الكتاب المقرر 

Developing and Training Human Resources in Organizations, by Wexley, K. 

and Latham, G., published by Prentice Hall; 3rd  edition (2002).). 

 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظريالجدول 

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 تنمية الموارد البشرية كأحد المجاالت ذات التطبيقات المهنية 

  2 نظرة تاريخية عن تنمية الموارد البشرية 

 3 النماذج والعمليات ذات العالقة بتنمية الموارد البشرية 

 4 بتنمية الموارد البشريةالنظريات ذات العالقة  

  5 النظريات ذات العالقة بتنمية الموارد البشرية 

 6 االختبار الدوري االول 
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 7 الجوانب المتعلقة بتنمية الموارد البشرية ) التعليم(  

  8 نظرة عامة عن التدريب والتطوير 

 9 تطبيقات عملية في مجال التدريب والتطوير 

 10 مجال التدريب والتطويرتطبيقات عملية في  

 11 نظرة عامة عن تنمية المنظمة 

 12 االختبارالدوري الثاني 

 13 االستراتيجية وتنمية الموارد البشرية 

 14 خطط وسياسات تنمية الموارد البشرية 

 15 التحديات التي تواجه تنمية الموارد البشرية 

  االختبار النهائي 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد 

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
عمل نظري

 ي

تدري

 ب

 BHR 426 3 0 0 3  426أدم  التطوير التنظيمي

[ إجباري       ]   [     المقرر  ]        BHR312 المتطلبات السابقة

  اختياري

  هذا المقرر )إن وجد(األقسام والكليات التي تتطلب 

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

يوضح هذا المقرر نظريات التطوير التنظيمي وتطبيقاته ، باإلضافة إلى دوره في تحسين األداء 

التنظيمي وكذلك تهيئة بيئة العمل الصحية. كما يتناول المقرر عملية تخطيط وتنفيذ وسائل التداخل 

ً تأثير العوامل الداخلية  المختلفة من أجل إحداث تغيير على مستوى منظمة األعمال. ويتناول أيضا

 والخارجية على إحداث التغيير داخل المنظمة في ظل التقلبات المستمرة في بيئة األعمال المعاصرة.

  Course objectivesأهداف المقرر 
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في التطوير التنظيمي وربطها بحاالت عملية  شرح النظريات األساسية والمبادئ واالتجاهات .1

 في بيئة العمل.

 التأكيد على دور أخصائي التغيير التنظيمي كعامل أساسي للتغيير. .2

 التعريف بنماذج التغيير والتطوير التنظيمي، بما في ذلك التطبيقات والتقنيات الحديثة. .3

 ح في بيئة األعمال المعاصرة.زيادة الوعي والفهم بالتطوير التنظيمي باعتباره عامال للنجا .4

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 مقدمة في التطوير التنظيمي. .1

 طبيعة التغيير. .2

 عملية التطوير التنظيمي. .3

 وسائل التدخل إلجراء التغيير. .4

 تطبيقات خاصة للتطوير التنظيمي. .5

 التوجهات المستقبلية للتطوير التنظيمي. .6

  (:Course Outcomes) المخرجات المتوقعة للمقرر

 

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 تقديم فهم عام للتطوير التنظيمي والتأكيد على ضرورة التغيير والتجديد. .1

 شرح ديناميكيات التغيير التنظيمي. .2

 تحديد األغراض والمشاكل واألسباب المرتبطة بالتغيير التنظيمي. .3

 وسائل التدخل التي من شأنها أن تؤدي إلى التغيير التنظيمي. استخدام .4

 التمييز بين دور الخبير االستشاري ، ودور القائم بالتغيير في عملية التطوير التنظيمي. .5

 استيعاب مهارات حل المشكالت الحرجة ذات العالقة بالتطوير التنظيمي. .6

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 يكون الطالب قادراً على أن: بنهاية هذا المقرر

 يطبق المعرفة والحقائق العلمية المكتسبة من هذا المقرر في حاالت عملية. .1

 يطبق المعرفة المكتسبة في مجال وظائف ادارة الموارد البشرية. .2

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 الطالب قادراً على أن:بنهاية هذا المقرر يكون 

 يناقش التجارب الشخصية من حيث صلتها في تطوير وإدارة الموارد البشرية في المنظمات. .1

 يكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية ، وذلك بالعمل الجماعي التطوعي. .2

يكون لديه القدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه اخصائي الموارد البشرية وطرق  .3

 ها.حل

يكون لديه فرصة لتطبيق المعرفة التي اكتسبوها في الصف للقضايا الخاصة التي تواجه ادارة  .4

 الموارد البشرية .

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 يمتلك مهارة العمل الميداني. .1

 مواكبة التطور التكنولوجي.يمتلك مهارة القدرة على  .2

 يمتلك مهارة ربط  الجانب النظري بالعملي .3
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  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 االختبارات نظرية. .1

 دراسة حاالت. .2

 مشاريع تطبيقية .3

 

 

  الكتاب المقرر 

Organization Development and change, by Cummings T. and Worley, C., 

).2008( edition thpublished by Cengage Learning, 9 

 

  المراجع المساندة

Organization Development and change, by Cummings T. and Worley, C., 

).2008( edition thpublished by Cengage Learning, 9 

 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Thomas%20G.%20Cummings
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Thomas%20G.%20Cummings
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 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 التطوير التنظيمي  مقدمة في  

  2 طبيعة التغيير المخطط  

 3 أخصائي التطوير التنظيمي 

 4 عملية التطوير التنظيمي 

  5 تشخيص المنظمات، والمجموعات, والوظائف. 

 6 االختبار الدوري االول 

 7 قيادة وإدارة التغيير   

  8 تقييم وسائل التدخل إلحداث التطوير التنظيمي 

 9 الهيكلية ) إعادة الهيكلة للمنظمات (  -التدخل الفنية وسائل  

 10 الهيكلية ) تصميم العمل ( -وسائل التدخل الفنية  

 11 وسائل التدخل ذات العالقة بإدارة الموارد البشرية   

 12 االختبارالدوري الثاني 

 13 وسائل التدخل ذات العالقة بالتغيير االستراتيجي 

 14 للتطوير التنظيمي  تطبيقات خاصة  

 15 التوجهات الحديثة للتطوير التنظيمي   

  االختبار النهائي 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد 

 األسبوعية االتصال 
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نظر

 ي

عمل

 ي

تدري

 ب

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد

 BHR 427 3 0 0 3  427أدم  النوع االجتماعي والتنمية البشرية

[    [ إجباري       ]   المقرر  ]  BHR 211 المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

، نشر ثقافة النوع االجتماعي في االدارة  يهدف هذا المقرر الى تعريف الطالب لمفهوم الجندر، التميز   

وعمليات الضبط االجتماعي والتنمية المجتمعية والتنمية المستدامة ، وعمليات االتصال الجماهيري 

 وعالقتها في دمج المرأة في صنع القرار السياسي واالجتماعي وتمثيلها في كافة المستويات االجتماعية

  Course objectivesأهداف المقرر 

 تقديم المنظور الشمولي إلشراك كافة عناصر المجتمع في استراتيجيات التنمية البشرية. .1

التأكيد على أهمية تبني مبادئ العدالة االجتماعية في إدارة الموارد البشرية لدعم األهداف االقتصادية  .2

 للمنظمات.

ومنظمات األعمال  إبراز حاالت التوازن في العديد من استراتيجيات وسياسات ومنشآت المجتمع .3

 والقطاع المؤسسي.

االهتمام بطرح الفكر العلمي والحاالت المرتبطة بالنوع االجتماعي وعالقته بأسس ومقومات التنمية  .4

 البشرية المستدامة وبما يتواكب مع القيم المحلية.

 

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

البشرية وإبراز الفكر العلمي المعاصر حول  التعريف بالنهج الحديث في مجال تنمية الموارد .1

 استراتيجيات وسياسة التنمية الشمولية.

التركيز على إبراز أطروحة النوع االجتماعي كركيزة حيوية للقرارات اإلدارية وكذلك إثراء  .2

 الطالب بمبادئ إدارة وتنمية الموارد البشرية المستدامة وفقاً للمنظور التنموي المعاصر.

لب بأساليب تقييم أداء قطاعات المجتمع  ومنظمات األعمال حيال االتفاقيات  واإلعالنات إثراء الطا .3

 الدولية المتعلقة بالتنمية

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 والتنمية الشمولية.يتعرف على مفهوم المنظور الشمولي  .5

 يتعرف على عناصر العدالة االجتماعية ودورها في إدارة التنمية البشرية. .6
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يقدر على الربط العلمي والحاالت المرتبطة بالنوع االجتماعي وعالقته بأسس ومقومات التنمية  .7

 البشرية المستدامة.

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 قادراً على أن:بنهاية هذا المقرر يكون الطالب 

 يطبق المعرفة والحقائق العلمية المكتسبة من هذا المقرر في حاالت عملية. .1

 يطبق المعرفة المكتسبة في مجال وظائف ادارة الموارد البشرية. .2

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 على أن:بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً 

 يناقش التجارب الشخصية من حيث صلتها في تطوير وإدارة الموارد البشرية في المنظمات. .1

 يكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية ، وذلك بالعمل الجماعي التطوعي . .2

يكون لديه القدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه اخصائي الموارد البشرية وطرق  .3

 حلها. 

ه فرصة لتطبيق المعرفة التي اكتسبها في الصف للقضايا الخاصة التي تواجه ادارة الموارد يكون لدي .4

 البشرية .

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 يمتلك مهارة العمل الميداني .1

 التكنولوجي.يمتلك مهارة القدرة على مواكبة التطور  .2

 يمتلك مهارة ربط  الجانب النظري بالعملي .3

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 االختبارات نظرية. .1

 دراسة حاالت. .2

 مشاريع تطبيقية. .3

 

 

 

 

  الكتاب المقرر 

Carole Elliott , Sharon Turnbull,” )Critical Thinking in Human Resource 

Development (Routledge Studies in Human Resource Development), Routledge; 

1 edition (May 19, 2005), ISBN-10: 0415329175. 

 

  المراجع المساندة

Pat Hargreaves & Peter Jarivis, "Human Resource Development", Konggan 

pages, (2000), ISBN: 074943223. 

 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Carole%20Elliott
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Sharon%20Turnbull
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  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 التعريف بالنهج الحديث في مجال تنمية الموارد البشرية  

  2 إبراز الفكر العلمي المعاصر حول استراتيجيات وسياسة التنمية الشمولية 

 3 إبراز الفكر العلمي المعاصر حول استراتيجيات وسياسة التنمية الشمولية 

 
أطروحة النوع االجتماعي كركيزة حيوية للقرارات التركيز على إبراز 

 اإلدارية
4 

  5 التركيز على إبراز أطروحة النوع االجتماعي كركيزة حيوية للقرارات اإلدارية  

 6 االختبار الدوري األول 

 7 مبادئ إدارة وتنمية الموارد البشرية المستدامة وفقاً للمنظور التنموي المعاصر 



53 
 

  8 وتنمية الموارد البشرية المستدامة وفقاً للمنظور التنموي المعاصرمبادئ إدارة  

 9 أساليب تقييم أداء قطاعات المجتمع 

 10 أساليب تقييم أداء قطاعات المجتمع 

 11 أساليب تقييم أداء قطاعات المجتمع  ومنظمات األعمال حيال االتفاقيات 

 12 االختبار الدوري الثاني 

 
أداء قطاعات المجتمع  ومنظمات األعمال حيال االتفاقيات  أساليب تقييم 

 واإلعالنات الدولية المتعلقة بالتنمية
13 

 
أساليب تقييم أداء قطاعات المجتمع  ومنظمات األعمال حيال االتفاقيات  

 واإلعالنات الدولية المتعلقة بالتنمية
14 

 15 مراجعة 

  االختبار النهائي 

 

 ()نموذج توصيف المقرر

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد 

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

عمل نظري

 ي

تدري

 ب

 معتمد

 BHR 431 3 0 0 3  431ادر  نظم معلومات الموارد البشرية

[ إجباري       ]   [     المقرر  ] BHR312, BMIS 211 المتطلبات السابقة

  اختياري

  والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(األقسام 

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

يركز هذا المقرر على بناء نظام معلومات مصمم خصيصا لكل ما يتعلق بإدارة الموارد البشرية مثل 

المقرر الموضوعات المتعلقة الرواتب، التوظيف، االختيار، التطوير المهني، التدريب . كلك يغطى هذا 

 بتحليل االحتياجات، تعريف واختيار البيانات األساسية، تصميم النظام، التقييم، صيانة النظام.

 

  Course objectivesأهداف المقرر 
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 شرح معاني المصطلحات المستخدمة لوصف التقنيات والمفاهيم الخاصة بنظم معلومات األعمال. .1

 الحاسوب للوظائف المتعددة الخاصة بالموارد البشرية.االستخدام الجيد لنظام  .2

وصف الطرق التي تستخدم من خاللها الحاسبات قي منظمات األعمال وفي إدارة الموارد البشرية،  .3

وهذه المفاهيم تتضمن االتصاالت، قواعد البيانات، نظم الموارد البشرية، والتوجهات المستقبلية 

 لنظم المعلومات.

 تطوير النظم، تتضمن مراحل البحث، التحليل، التصميم، وتطبيق النظم. فهم أهمية عملية .4

القدرة على تحديد واقتراح اإلجابات المناسبة للجوانب التنظيمية، والثقافية، واإلدارية التي تنبع  .5

 من تطوير، وتطبيق واستخدام نظم المعلومات المحوسبة.

 

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 إدارة الموارد البشرية ونظم معلومات الموارد البشرية. مقدمة في .1

 تحديد احتياجات نظم معلومات الموارد البشرية. .2

 تطبيق نظم معلومات الموارد البشرية . .3

 تطبيقات نظم معلومات الموارد البشرية. .4

 

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 

 Knowledgeمعرفية  -أ

 يكون الطالب قادراً على أن: بنهاية هذا المقرر

 يكتسب المهارات باستخدام نظم المعلومات. .1

 يفهم إمكانيات وقيود نظم معلومات الموارد البشرية. .2

 يعرف كيفية استخدام المعلومات التي توفرها هذه النظم . .3

 يشارك في وضع مواصفات وتطبيق النظم الحديثة. .4

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 المقرر يكون الطالب قادراً على أن:بنهاية هذا 

 يطبق المعرفة والحقائق العلمية المكتسبة من هذا المقرر في حاالت عملية . .1

 يطبق المعرفة المكتسبة في مجال وظائف ادارة الموارد البشرية. .2

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 يكون الطالب قادراً على أن:بنهاية هذا المقرر 

 يناقش التجارب الشخصية من حيث صلتها في تطوير وإدارة الموارد البشرية في المنظمات. .1

 يكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية ، وذلك بالعمل الجماعي التطوعي. .2

رق يكون لديه القدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه اخصائي الموارد البشرية وط .3

 حلها.

يكون لديه فرصة لتطبيق المعرفة التي اكتسبها في الصف للقضايا الخاصة التي تواجه ادارة  .4

 الموارد البشرية .

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 يمتلك مهارة العمل الميداني. .1

 على مواكبة التطور التكنولوجي.يمتلك مهارة القدرة  .2
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 يمتلك مهارة ربط  الجانب النظري بالعملي .3

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 االختبارات نظرية. .1

 دراسة حاالت. .2

 مشاريع تطبيقية .3

  الكتاب المقرر 

Human Resource Information Sys, by M. J. Kavanagh, M. Thite, Published by: 

Sage Publications, (2009). 

 

  المراجع المساندة

Human Resource Development and Information Technology: Making Global 

connections, by C. M.  Sleezer, T. I. Wentlig, and R. L. Cude, Published by: 

Kluwer Academic Publishers, 2nd edition (2002). 

 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونيةالمجالت 

 

 

 

 

 

 

 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات
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 1 مقدمة في إدارة الموارد البشرية ونظم معلومات الموارد البشرية   

  2 تطور إدارة الموارد البشرية ونظم معلومات الموارد البشرية  

 3 وتطبيقات قواعد البيانات في نظم معلومات الموارد البشرية مفاهيم  

 4 تصميم نظم معلومات الموارد البشرية 

  5 تحليل احتياجات نظم معلومات الموارد البشرية 

 6 االختبار الدوري االول 

 7 تبرير تكلفة االستمرار في نظم المعلومات اإلدارية 

  8 معلومات الموارد البشريةتطوير إدارة المشروع  وقبول نظم  

 9 تطوير إدارة المشروع  وقبول نظم معلومات الموارد البشرية 

 10 إدارة التغيير : تطبيق، دمج، صيانة نظم معلومات الموارد البشرية 

 11 اإلدارة في الموارد البشرية ونظم معلومات الموارد البشرية  

 12 االختبارالدوري الثاني 

 13 واالختيار في بيئة االنترنتالتوظيف  

 14 األهمية المتزايدة إلدارة الموارد البشرية الدولية 

 15 حماية المعلومات في نظم معلومات الموارد البشرية 

  االختبار النهائي 

 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد 

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
نظر

 ي

عمل

 ي

تدري

 ب

تطبيقات الحاسب اآللي في الموارد 

 البشرية

 BHR 432 3 1 0 3  432أدم 
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[ إجباري       ]   [     المقرر  ] BHR 431,  CPIT 100 المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتهامختصر وصف المقرر 

يركز هذا المقرر على تعريف الطالب على برنامج انشاء قواعد البيانات للموارد البشرية ) ميكرو سوفت 

اكسس( وتدريب الطالب على التعامل مع البرنامج وإنشاء قواعد البيانات الخاصة بالموارد البشرية في 

 المنظمة.

  Course objectivesأهداف المقرر 

معرفة المفاهيم األساسية المرتبطة بقواعد البيانات واستخداماتها في إدارة المنظمات واألفراد  .1

 ووظائفها ومجاالت تطبيقها.

تدريب الطالب على التعامل مع برنامج قواعد البيانات أكسس لترتيب وتنظيم ومراقبة البيانات  .2

 المتاحة في المنظمة.

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 مقدمة في الحاسب اآللي ) المفاهيم والمكونات األساسية( .1

 (.MISنظم المعلومات اإلدارية ) .2

 (.E-Managementاإلدارة اإللكترونية وأتمتت العمليات اإلدارية ) .3

 التعرف على ميكرو سوفت أكسس. .4

 .ملخص ألنواع البيانات في األكسس و كيفية االختيار بينها .5

 

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يكتسب المهارات الالزمة لفهم كيفية عمل قواعد بيانات  في شتى الميادين. .1

 يحلل أنظمة المعلومات  في اإلدارة. .2

 إلى تنفيذه.يفهم المرور من فهم النظام إلى تحليله ثم  .3

 يعرف مجاالت استخدامات الحاسب اآللي في ادارة الموارد البشرية. .4

 يعرف أهمية استخدام الحاسب اآللي في ادارة الموارد البشرية. .5

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 لمقرر في حاالت عملية.يطبق المعرفة والحقائق العلمية المكتسبة من هذا ا .1

 يطبق المعرفة المكتسبة في مجال وظائف ادارة الموارد البشرية. .2

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 الموارد البشرية في المنظمات.يناقش التجارب الشخصية من حيث صلتها في تطوير وإدارة  .1

 يكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية ، وذلك بالعمل الجماعي التطوعي. .2
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يكون لديه القدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه اخصائي الموارد البشرية وطرق  .3

 حلها. 

تي تواجه ادارة الموارد يكون لديه فرصة لتطبيق المعرفة التي اكتسبها في الصف للقضايا الخاصة ال .4

 البشرية .

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 يمتلك مهارة العمل الميداني. .1

 يمتلك مهارة القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي. .2

 يمتلك مهارة ربط  الجانب النظري بالعملي .3

  التقييم للعناصر الرئيسية السابقة طرق 

 االختبارات نظرية. .1

 دراسة حاالت. .2

 مشاريع تطبيقية .3

 

 

 

  الكتاب المقرر 

 ، م/ محمد ابو العال، مكتبة جرير. 2013مايكرو سوفت اكسس 

 

  المراجع المساندة

 ، مكتبة جرير.2007مايكرو سوفت اكسس 

برايان هوبكنز وجيمس ماركهام، ترجمة خالد العامري ، دار االدارة اإللكترونية للموارد البشرية، 

 (.2006الفاروق للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى )

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية.
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 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 مقدمة في الحاسب اآللي ) المفاهيم والمكونات األساسية( 

  2 التعرف على ميكرو سوفت أكسس 

 3 إدارة الحقول ضمن بيئة اكسس 

 4 البيانات من فئة نص 

 
تحريك الحقول, الحقل من نوع تاريخ/ساعة ضمن بيئة أكسس ، فرز, تصفية 

Filter استخراج( البيانات حسب معيار محددextract data by criteria ,)

 Replaceواستبدال: findبحث 

5  

 6 االختبار الدوري األول 

 7 فئة العملة ضمن بيئة اكسس 

  8 ملخص ألنواع البيانات في األكسس و كيفية االختيار بينها 

 9 الحقول من نوع نعم/ال ضمن بيئة اكسس 

 10 بيئة اكسس االرتباط التشعيبي ضمن 

 11 حذف, إعادة تسمية, نسخ وتنسيق الجداول، استيراد/تصدير البيانات 

 12 االختبارالدوري الثاني 

 13 حقل المفتاح 

 Lookup Wizard 14الحقول من نوع:   
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 15 العالقات بين الجداول 

  االختبار النهائي 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد 

 األسبوعية االتصال 

 عدد

 الوحدات

نظر معتمد

 ي

عمل

 ي

تدري

 ب

قضايا عالمية في إدارة الموارد 

 البشرية

 BHR 433 3 0 0 3  433أدم 

[ إجباري       ]   [     المقرر  ] BHR 312 المتطلبات السابقة

  اختياري

  )إن وجد( األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

الغرض من هذا المقرر هو تعريف الطالب بأهم القضايا العالمية والمؤثرات على سوق الموارد البشرية 

 العالمي والتعرف على انواع التعيين والتوظيف الدولي والتغيرات في السوق العالمي.

  Course objectivesأهداف المقرر 

الهدف من هذا المقرر هو تعريف الطالب بأهم القضايا العالمية للموارد البشرية خصوصا في 

امريكا واالتحاد االوروبي ودول شرق اسيا باإلضافة الى العالم العربي والتعرف على اهم االتفاقيات الدولية 

 المتعلقة بالموارد البشرية .

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 التغيرات الحديثة في سوق العمل العربي .1

 المؤثرات على الموارد البشرية في السوق العالمي .2

 االختالفات والمعايير للموارد البشرية في العالم العربي .3

 مشاكل الموارد البشرية في العالم العربي .4

 ادارة الموارد البشرية من منظور عالمي .5

 متعلقة بالموارد البشريةاالتفاقيات الدولية ال .6

 

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )
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 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يتعرف على اهم القضايا المؤثرة في الموارد البشرية بسوق العمل العالمي .1

 للموارد البشريةيتعرف على مواصفات الموظفين والمتطلبات العالمية  .2

 يتعلم دراسة االسواق العالمية الراهنة  .3

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يطبق المعرفة والحقائق العلمية المكتسبة من هذا المقرر في حاالت عملية. .1

 البشرية.يطبق المعرفة المكتسبة في مجال وظائف ادارة الموارد  .2

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يناقش التجارب الشخصية من حيث صلتها في تطوير وإدارة الموارد البشرية في المنظمات. .1

 بالعمل الجماعي التطوعي .يكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية ، وذلك  .2

يكون لديه القدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه اخصائي الموارد البشرية وطرق  .3

 حلها. 

يكون لديه فرصة لتطبيق المعرفة التي اكتسبها في الصف للقضايا الخاصة التي تواجه ادارة الموارد  .4

 البشرية .

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 يمتلك مهارة العمل الميداني. .1

 يمتلك مهارة القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي. .2

 يمتلك مهارة ربط  الجانب النظري بالعملي .3

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 االختبارات نظرية. .1

 دراسة حاالت. .2

 تطبيقية.مشاريع  .3

 

 

 

 

 

  الكتاب المقرر 

فريد كورتل ونوري منير , إدارة الموارد البشرية في زمن العولمة , دار المجتمع العربي للنشر والتوزيع 

 .2011,عمان األردن 

 

  المراجع المساندة
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مكتبة  -2005 المنهج الحديث في ادارة االفراد ) ادارة الموارد البشرية( ا. د. مدني عبد القادر عالقي

 جدة.  -خوارزم 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية

 

 

 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 الموارد البشرية من منظور عالمي 

  2 إلدارة الموارد البشرية الدور االستراتيجي 

 3 التغيرات الحديثة في سوق العمل العربي 

 4 التغيرات الحديثة في سوق العمل العربي 

  5 المؤثرات على الموارد البشرية في السوق العالمي 

 6 االختبار الدوري االول 

 7 االختالفات والمعايير للموارد البشرية العالمية 

  8 والمعايير للموارد البشرية العالميةاالختالفات  

 9 مشاكل الموارد البشرية في العالم العربي 

 10 مشاكل الموارد البشرية في العالم العربي  

 11 ادارة الموارد البشرية من منظور عالمي 

 12 االختبار الدوري الثاني 

 13 االتفاقيات الدولية المتعلقة بالموارد البشرية 

 14 االتفاقيات الدولية المتعلقة بالموارد البشرية 

 15 حلقة دراسية  

  االختبار النهائي 
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 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد 

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
نظر

 ي

عمل

 ي

تدري

 ب

 BHR 434 3 0 0 3  434أدم  االدارة االستراتيجية للموارد البشرية

[ إجباري       ]   [     المقرر  ] BHR 312 المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

رئيسية لمنظمات األعمال. كما يشرح هذا يوضح هذا المقرر أهمية الموارد البشرية كميزة تنافسية      

المقرر كيفية تنمية ممارسات فعالة إلدارة الموارد البشرية بحيث تدعم كل من استراتيجيات المنظمة ككل 

 واستراتيجيات وحدات األعمال .

  Course objectivesأهداف المقرر 

 البشرية في المنظمات الحديثة.التركيز على الدور االستراتيجي الذي تلعبه إدارة الموارد  .1

 التعرف بعمق على إدارة الموارد البشرية من منظور نظامي واستراتيجي. .2

تفسير العالقة بين اإلدارة االستراتيجية ، وتخطيط الموارد البشرية، وممارسات إدارة الموارد  .3

 البشرية.

 لية للمنظمة.توضيح كيفية تأثير استراتيجية الموارد البشرية على االستراتيجية الك .4

 مناقشة القضايا المعاصرة في مجال إدارة الموارد البشرية . .5

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 مقدمة عن اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية.  .1

 االستراتيجية وإدارة الموارد البشرية. .2

 مضامين اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية. .3

 االستراتيجية لوظائف إدارة الموارد البشرية.األبعاد  .4

 إدارة الموارد البشرية علي المستوى العالمي. .5

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 منظمات األعمال المعاصرة.يتعرف على الدور االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية في  .1

 يدرك أهمية التوافق بين سياسات الموارد البشرية واستراتيجيات األعمال. .2

 يصمم سياسات وممارسات الموارد البشرية بما يتفق مع منظور أوسع وهو استراتيجية األعمال . .3
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 يفهم القضايا المعاصرة في مجال إدارة الموارد البشرية. .4

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يطبق المعرفة والحقائق العلمية المكتسبة من هذا المقرر في حاالت عملية. .1

 يطبق المعرفة المكتسبة في مجال وظائف ادارة الموارد البشرية. .2

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 نهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:ب

 يناقش التجارب الشخصية من حيث صلتها في تطوير وإدارة الموارد البشرية في المنظمات. .1

 يكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية ، وذلك بالعمل الجماعي التطوعي. .2

الموارد البشرية وطرق يكون لديه القدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه اخصائي  .3

 حلها. 

يكون لديه فرصة لتطبيق المعرفة التي اكتسبها في الصف للقضايا الخاصة التي تواجه ادارة الموارد  .4

 البشرية .

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 يمتلك مهارة العمل الميداني. .1

 يمتلك مهارة القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي. .2

 يمتلك مهارة ربط  الجانب النظري بالعملي .3

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 االختبارات نظرية. .2

 دراسة حاالت. .3

 مشاريع تطبيقية. .4

 

 

 

 

  الكتاب المقرر 

Strategic Human Resource Management, by Mello, J., Published by: Cengage 

Learning, Inc., 3rd    edition (2011). 

 

  الكتاب المقرر 

Strategic Human Resource Management, by Saunders, M., Millmore, M., 

Lewis, P., Thornhill, A., Morrow, T., Published by: Prentice Hall, (2007). 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية

 

http://www.pearsoned.co.uk/Bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=Mark+Saunders&Download=1&SearchTerm=Mark+Saunders
http://www.pearsoned.co.uk/Bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=+Mike+Millmore&Download=1&SearchTerm=+Mike+Millmore
http://www.pearsoned.co.uk/Bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=+Philip+Lewis&Download=1&SearchTerm=+Philip+Lewis
http://www.pearsoned.co.uk/Bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=+Adrian+Thornhill&Download=1&SearchTerm=+Adrian+Thornhill
http://www.pearsoned.co.uk/Bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=+Trevor+Morrow&Download=1&SearchTerm=+Trevor+Morrow
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 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 منظور االستثمار في إدارة الموارد البشرية 

  2 الموارد البشرية المسئولية االجتماعية وإدارة  

 3 اإلدارة االستراتيجية 

 4 الدور االستراتيجي المتزايد إلدارة الموارد البشرية 

  5 تخطيط الموارد البشرية 

 6 االختبار الدوري االول 

 7 قوانين العمل  

  8 التعيين  

 9 التدريب والتنمية 

 10 إدارة األداء والمعلومات المرتدة عن األداء 

 11 التعويضات  

 12 االختبار الدوري الثاني 

 13 الفصل / المحافظة على الموارد البشرية  

 14 إدارة الموارد البشرية علي المستوى العالمي 

 15 إدارة الموارد البشرية علي المستوى العالمي 

  االختبار النهائي 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد 

 األسبوعية االتصال 
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عمل نظري

 ي

تدري

 ب

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد

 BHR 435 3 0 0 3  435أدم  االدارة في بيئة متعددة الثقافات

[    [ إجباري       ]   المقرر  ]  BHR 211 المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

يركز هذا المقرر على تزويد الطالب بالمهارات الالزمة لغايات التفاوض مع اآلخرين. ومعرفة  العوامل    

المختلفة التي تؤثر على المفاوضات، والتعرف على خطوات عملية المفاوضة، واالطالع على مختلف 

 تقنيات التفاوض

  Course objectivesأهداف المقرر 

 مناقشة أسس التفاوض كأداة من أدوات االتصال بين الثقافات المختلفة . .1

 مناقشة المفاهيم اإلدارية للتفاوض وكيفيتها ومنجها وتكتيكاتها. .2

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 التفاوضي. المفهوم والخصائص  الشخصية والثقافية والسلوك  -المفاوضات   .1

 استخدام الفريق التفاوضي. -مناهج التفاوض والدافعية   -مبادئ التفويض  .2

 استراتيجيات التفاوض وتكتيكاته. -اإلعداد للمفاوضات  -مهارات حل الصراع  .3

 

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 

 Knowledgeمعرفية  -أ

 على أن:بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً 

 يتعرف على مفهوم المفاوضات وخصائصها. .1

 يتعرف على استخدام مبادئ التفويض. .2

 يتعامل مع مناهج التفاوض والدافعية. .3

 يتعرف على مهارات حل الصراع واإلعداد للمفاوضات. .4

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 والحقائق العلمية المكتسبة من هذا المقرر في حاالت عملية.يطبق المعرفة  .1

 يطبق المعرفة المكتسبة في مجال وظائف ادارة الموارد البشرية. .2
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 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 من حيث صلتها في تطوير وإدارة الموارد البشرية في المنظمات.يناقش التجارب الشخصية  .1

 يكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية ، وذلك بالعمل الجماعي التطوعي . .2

يكون لديه القدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه اخصائي الموارد البشرية وطرق  .3

 حلها. 

اكتسبها في الصف للقضايا الخاصة التي تواجه ادارة الموارد يكون لديه فرصة لتطبيق المعرفة التي  .4

 البشرية .

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 يمتلك مهارة العمل الميداني. .1

 يمتلك مهارة القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي. .2

 ط  الجانب النظري بالعملييمتلك مهارة رب .3

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 االختبارات نظرية. .1

 دراسة حاالت. .2

 مشاريع تطبيقية. .3

  الكتاب المقرر 

Mary L. Lonnerley, B. Pedersen " Leadership in a Diverse and Multicultural 

Environment", 2005, Sage Publisherm ISBN: 0761988602, ISBN: 13-

9780761988601. 

  المراجع المساندة 

Dr. Mary L. Connerley, Paul B. Pedersen,” Leadership in a Diverse and 

Multicultural Environment”, Sage Publications, Inc; 1 edition )March 2, 2005(, 

ISBN-10: 0761988602. 

القاهرة، سنة  –د عبد الغني هالل ، مركز تطوير األداء والتنمية مهارات التفاوض ،االستاذ الدكتور محم

 .2009 النشر

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والمواقع اإللكترونية

 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Dr.%20Mary%20L.%20Connerley
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Paul%20B.%20Pedersen
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 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 مقدمه 

  2 المفاوضات  

 3 المفهوم والخصائص  الشخصية  

 4 الخصائص  الثقافية والسلوك التفاوضي 

  5 مبادئ التفويض 

 6 االختبار الدوري االول 

 7 مناهج التفاوض والدافعية 

  8 استخدام الفريق التفاوضي 

 9 مهارات حل الصراع 

 10 (1اإلعداد للمفاوضات ) 

 11 (2) اإلعداد للمفاوضات 

 12 االختبار الدوري الثاني 

 13 استراتيجيات التفاوض وتكتيكاته 

 14 مواضيع متقدمة 

 15 مراجعه 

  االختبار النهائي 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد 

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

نظر

 ي

عمل

 ي

 معتمد تدريب

 BHR 491 3 0 0 3  491أدم  التخرجمشروع 
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[ إجباري       ]   [     المقرر  ] BMIS 212 المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

اجراء البحوث العلمية باستخدام  المنهج واألساليب الصحيحة يركز هذا المقرر على تدريب الطالب على   

في اعداد البحوث العلمية، وجعل الطالب يقوم بتنفيذ مشروع ميداني باستخدام كل مكتسبات دراسة 

 المقررات النظرية التي درسها الطالب او التي سيطلع عليها بحكم البحث الذي يجريه.

  Course objectivesأهداف المقرر 

 تهيئة الطالب لموا جهة بيئة العمل الفعلية. .1

تعريف الطالب بعناصر البنى األساسية للبحث من خالل استعراض كافة الركائز والمقومات التي  .2

 تشكل األسس العلمية للبحث باإلضافة إلى استعراض نماذج من البحوث العلمية. 

 ها علمياً.تدريب الطالب على دراسة القضايا االدارية وكيفية التعامل مع .3

 التطبيق الفعلي لمهارات ومناهج البحث العلمي. .4

 تنفيذ مشروع ميداني باستخدام كل مكتسبات دراسة المقررات النظرية .5

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 محاضرات تعريفية من قبل المشرف حول مناهج البحث العلمي. .1

 اختيار موضوعات ذات عالقة بالتخصص لدراستها. .2

 تقسيم الطالب الى فرق عمل . .3

 مناقشة اسماء المشاريع وخطة البحث. .4

 

 

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يقوم بإعداد وتطبيق مشروع بحثي ميداني حسب األصول العلمية. .1

 العلمية في جمع البيانات.يقوم بتطبيق األساليب  .2

 يتعرف على تطبيق األساليب العلمية في التحليل وكتابة النتائج.  .3

 يتعرف على تطبيق األساليب العلمية لدراسة االحتياجات. .4

 يكون لديه المعرفة األساسية بطرق ومناهج البحث والطرق العلمية لتطبيقها. .5

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 المقرر يكون الطالب قادراً على أن:بنهاية هذا 

 يطبق المعرفة والحقائق العلمية المكتسبة من هذا المقرر في حاالت عملية. .1

 يطبق المعرفة المكتسبة في مجال وظائف ادارة الموارد البشرية. .2

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 ون الطالب قادراً على أن:بنهاية هذا المقرر يك

 يناقش التجارب الشخصية من حيث صلتها في تطوير وإدارة الموارد البشرية في المنظمات. .1

 يكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية ، وذلك بالعمل الجماعي التطوعي . .2
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وطرق يكون لديه القدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه اخصائي الموارد البشرية  .3

 حلها. 

يكون لديه فرصة لتطبيق المعرفة التي اكتسبها في الصف للقضايا الخاصة التي تواجه ادارة الموارد  .4

 البشرية .

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 يمتلك مهارة العمل الميداني. .1

 رة على مواكبة التطور التكنولوجي.يمتلك مهارة القد .2

 يمتلك مهارة ربط  الجانب النظري بالعملي .3

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

يتم تقييم الطالب من قبل المشرف ومدى التزام الطالب باستخدام مناهج وأساليب البحث  .1

 العلمي في بحثه.

 لمناقشة بحوث التخرج.يتم التقييم ايضا من قبل اللجنة المشكلة في القسم  .2

 

 

 

 

  الكتاب المقرر 

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ومحمد شلبي. كتابة البحث العلمي: صياغة جديدة. الرياض: مكتبة 

 .م2007الرشد، 

 

  المساندة

 ، ذوقان عبيدات وآخرون. البحث العلمي: مفهومه وأدواته وأساليبه. الرياض: دار أسامة للنشر والتوزيع

1993. 

 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 مواقع االنترنت 

 

 

 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 تسجيل مقرر مشروع التخرج 
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  2 تحديد مشكلة الدراسة 

 3 تحديد مشكلة الدراسة 

 4 تشكيل فريق المشروع 

  5 اختيار اسم المشروع 

 6 كتابة المقترح 

 7 كتابة وتقديم المقترح 

  8 مناقشة مالحظات المشرف على المقترح 

 9 مناقشة التعديالت المطلوبة ومراجعتها من قبل المشرف 

 10 الزيارات العلمية لمصادر المعلومات 

 11 الزيارات العلمية لمصادر المعلومات 

 12 الميدانيةتنفيذ الدراسة  

 13 تحليل الدراسة الميدانية 

 14 مناقشة نتائج البحث مع المشرف 

 15 اجراء التعديالت المطلوبة من قبل المشرف 

  مناقشة مشروع البحث من قبل اللجنة المشكلة في القسم  
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 البرنامج الدراسي لمرحلة البكالوريوس

 والمستشفياتبقسم إدارة الخدمات الصحية 

 تخصص إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات
 

 نبذة عن القسم

في كلية األعمال  ، من أجل مواكبة التطورات  إدارة الخدمات الصحية والمستشفياتجاء إنشاء قسم 

الحديثة التي تجري في مجال ادارة األعمال وفي التخصصات العلمية الحديثة التي انبثقت عن هذه 

دول المتقدمة ، واستجابة للطلبات واإلقبال الهائل في مختلف دول العالم واهتمامهم  التطورات في ال

بدراسة العلوم ذات الصلة بإدارة األعمال مما استقطب اهتمام الطلبة لدراسة هذا الحقل العلمي الهام 

 تلبية لحاجة السوق ومتطلباته . 

خدمات الصحية والمستشفيات والذي برزت الحاجة إلى إنشاء قسم أكاديمي مستقل في "إدارة ال

أصبح من التخصصات العلمية الضرورية لتطوير القطاع الصحي التي ال غنى عنها في ظل التطورات 

والتغيرات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصحي السعودي مع تزايد أعداد المستشفيات والمرافق الصحية 

إدارة يسعى قسم  والصيانة والتأمين الصحي. حيث األخرى والشركات ذات العالقة باإلدارة والتشغيل 

لتقديم برنامج رائد ومتميز على مستوى المملكة والمنطقة بشكل عام  الخدمات الصحية والمستشفيات

وذلك من خالل استقطاب أساتذة متميزين. كذلك يحرص القسم على مدار األعوام القادمة على تخريج 

كأحد حقول ادارة األعمال لخدمة  الصحية والمستشفيات إدارة الخدماتطلبة متميزين في مجال 

المجتمع المحلي وزيادة القوى العاملة المزودة بالعلوم والمعارف والمهارات الالزمة لتحقيق التنمية 

 المستدامة.

ويعتبر هذا التخصص "إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات" من التخصصات المعروفة 

دمة صحيا مثل الواليات المتحدة األمريكية وكندا  واستراليا و بعض عالميا خصوصا في الدول المتق

م بجامعة شيكاغو 1934الدول األوروبية حيث تم إنشاء أول برنامج في هذا التخصص في عام 

األمريكية، وبعد ذلك في جامعه منسوتا تلبية الحتياجات القطاع الصحي األمريكي، ومن ثم بدأ هذا 

جامعات نيويورك وواشنطن و ميتشيجن، وويسكانس، ويتسبيرج، وهارفرد التخصص في االنتشار في 

وغيرها من الجامعات األمريكية المعروفة عالميا.  و أصبح هناك المئات من البرامج واألقسام والكليات 

األكاديمية المتخصصة في هذا المجال والتي تمنح الدرجات العلمية )بكالوريوس، ماجستير، ودكتوراه( 

 بها من قبل الجمعيات و الهيئات المتخصصة بإدارة الخدمات الصحية و المستشفيات مثل: المعترف

AUPHA: Association of University Programs and Health Administration.  

ACHE: American Colleges of Health Care Executives. 
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القطاع الصحي ذات العالقة بالفعالية والكفاءة و قد أدركت الكثير من الدول أن مشكالت و قضايا          

والعدالة تتعلق بإدارة الخدمات الصحية المستشفيات، ويمكن التعامل معها من خالل التركيز على هذا 

المجال و بدأت تعطي اهتماما متزايدا لتخصص إدارة الخدمات الصحية المستشفيات وتوفير الكوادر 

 ل مع قضايا و مشكالت هذا القطاع الكبير والمكلف والمهم جدا.اإلدارية المؤهلة والمدربة للتعام

ويركز القسم المقترح إنشاؤه على إعطاء المجال لطالب و طالبات كلية االعمال   للتخصص 

في" إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات" وإعدادهم عملياً وعلمياً ولغوياً )باللغة االنجليزية( للقيام 

في المستشفيات  والمرافق الصحية وشركات التأمين  –الصحية العامة والخاصة بالوظائف اإلدارية 

الصحي وشركات تشغيل وإدارة و صيانة المرافق الصحية ومراكز الرعاية الصحية األولية وغير 

 الالزمة بفعالية وكفاءة و جودة وعدالة مناسبة. –ذلك من المنظمات الصحية 

 رؤية القسم

ت الصحية والمستشفيات إلى تحقيق موقع الريادة العلمية في تخصص يسعى قسم إدارة الخدما

 إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات وطنياً واقليمياً.

 رسالة القسم

 تنفيذ برامج تعليمية وبحثية واستشارية  متميزة في مجال إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات.

 أهداف القسم 

السعودي بشقيه الخاص والعام فيما يحتاجه من كفاءات مؤهلة تلبية احتياجات القطاع الصحي  .1

 فكراً وممارسة في تخصص" إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات".

تطوير الفكر اإلداري الصحي المهني المتخصص للتعامل مع قضايا ومشكالت القطاع  .2

 الصحي ذات العالقة بالفعالية والكفاءة والعدالة والجودة المناسبة.

على تزويد الطالب والطالبات بالمعارف والمهارات الفكرية واإلنسانية والفنية الالزمة العمل  .3

 إلدارة وتشغيل المرافق الصحية المختلفة بفعالية وكفاءة وبأعلى مستويات االحترافية.

زيادة مساهمات أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب لالرتقاء بالقطاع الصحي  .4

 ق أهدافه على المستوى المحلي والوطني واإلقليمي.السعودي وتطويره وتحقي

إعداد بعض خريجي القسم لمواصلة الدراسات العليا في مجال إدارة الخدمات الصحية  .5

 والمستشفيات لتحقيق االكتفاء الذاتي في وظائف أعضاء هيئة التدريس بهذا القسم. 

رة الخدمات الصحية المساهمة في تحسين مستوى األداء الوطني للعاملين في مجال إدا .6

 والمستشفيات من خالل التدريب والتعليم المستمر .

 العمل على زيادة نسبة توطين الوظائف اإلدارية في منشآت الخدمات الصحية والمستشفيات. .7

تطوير مجاالت البحوث الصحية والمساهمة في توفير البحوث المتعلقة بإدارة الخدمات  .8

 الصحية.

 

 ية و رسالتهاارتباط القسم بأهداف الكل

مبادرة كلية االعمال بإنشاء قسم أكاديمي جامعي لتلبية احتياجات القطاع الصحي الكبير من 

الكوادر اإلدارية الصحية المؤهلة والمدربة للعمل في القطاع الصحي يعتبر مساهمة جوهرية 

أهدافه وضرورية من أجل النهوض بقدرات وإمكانات القطاع الصحي السعودي ووصوال إلى تحقيق 

في االرتفاع بمستوى صحة المواطنين، ومواجهة قضايا ومشكالت القطاع الصحي المتعلقة بالكفاءة  

 والفعالية والجودة وعدالة توزيع الخدمات الصحية وكلفتها المتصاعدة.

 

إن النمو الكبير الذي يشهده القطاع الصحي امن حيث أعداد المستشفيات، والمراكز الصحية 

ستوصفات الخاصة، وشركات التامين الصحي، وشركات إدارة وتشغيل وصيانة المرافق األولية، والم
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الصحبة يبين مدى الحاجة الماسة لخريجي هذا القسم من الكفاءات اإلدارية الصحية المتخصصة 

والمؤهلة إلدارة وتشغيل المرافق والمنظمات الصحية بكفاءة        وفاعليه، و نظرا ألن الدراسة في 

تخصص تتطلب تزويد الطالب بمعارف نظرية وتطبيقية من ميادين مختلفة خصوصا المال هذا ال

واالعمال, والعلوم الطبية فضال عن تنمية مهارته التحليلية و قدراته على االتصال الفعال داخل القطاع 

على الطبي, واحتياجاته للتدريب والستخدام اللغة اإلنجليزية بصورة كبيرة في مجال عمله, ويركز 

االهتمام بالتدريب الميداني داخل المنظمات الصحية ذات العالقة. وقد صمم برنامج البكالوريوس ليحقق 

أهداف القطاع الصحي ويوفر كوادر إدارية صحية متخصصة ومؤهلة التأهيل المناسب وبما يتناسب 

وشركاته ذات مع احتياجات القطاع الصحي العام والخاص بمستشفياته ومرافقه الصحية المتعددة 

 العالقة. 

 متطلبات التخرج:

ساعة معتمدة  128على الطالب خريج قسم إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات أن يجتاز 

 موزعة على النحو التالي:

 وحده معتمدة متطلب جامعة. 26 .1

 وحده معتمدة متطلبات الكلية.  36 .2

 وحده معتمدة متطلبات قسم اجبارية. 51 .3

 متطلبات قسم اختيارية.وحدات معمدة  9 .4

 وحدات معتمدة حرة )من خارج وداخل الكلية(. 6 .5

 الفرص الوظيفية للخريجين -2-6-8

مجاالت عمل خريجي القسم عديدة ومتنوعة وتتميز بالنمو والحاجة المتزايدة فمنها على سبيل 

إدارة السجالت المثال إدارة الخدمات الصحية، إدارة المستشفيات، إدارة نظم المعلومات الصحية، 

الطبية، إدارة الموارد البشرية الصحية، محاسبة المنشآت الصحية، إدارة المواد الصحية، إدارة وضمان 

الجودة، تسويق الخدمات الصحية، إدارة التأمين الصحي، إدارة التمويل الصحي وغير ذلك من األقسام 

 ة.العديدة ذات العالقة في جميع المنظمات الصحية العامة والخاص

 

 
 مفتاح ترقيم المقررات:  -2-6-9

 رقم المائة يرمز للسنة الدراسية. .1

 الشعبة.\رقم العشرات يرمز للتخصص داخل القسم .2

 رقم اآلحاد يرمز لتسلسل المادة في التخصص الواحد. .3

 

 تفسير أرقام العشرات في مقررات قسم إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات
  

 التخصص الدقيق أرقام العشرات

 موضوعات عامه 0

 مبادئ إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات 1

 اإلدارة الصحية 2

 عمليات الخدمات الصحية والمستشفيات 3
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 اخالقيات المهن الصحية 4

 جودة الرعاية الصحية 5

 تقيم واصالح الرعاية الصحية 6

 موضوعات متقدمة في الرعاية الصحية 7

 التدريب الصيفي 8

 التخرجمشروع  9

 

 

 

 
 

 

 قائمة بمقررات التخصص اإلجبارية 

 جدول المقررات اإلجبارية بالتخصص

 

 

 المقرر اسم

 

 الرمز/

 الرقم

 

CODE/ 

NO. 

 ساعات عدد

 االسبوعية االتصال 

 عدد

  الوحدات

 المعتمدة

 المتطلبات

 السابقة

ي نظري تدري عمل 
 ب

 Scientific Research اساليب البحث العلمي 1

Methods 

 BMIS 212 212نظا 
3 0 0 3 

 

 BMIS 323 3 0 0 3 BMIS 211 323نظا  Health Information Sys نظم المعلومات الصحية 2

3 
 الصحة العامة

Public Health  صح

312 
BHS 312 3 0 0 3 BHS 211 

4 
 مصطلحات طبيه

Medical Terminology  صح

313 
BHS 313 3 0 0 3 BHS 211 

اعداد تقارير الخدمات  5

 الصحية

Reporting in health services  صح

314 
BHS 314 3 0 0 3 BHS 211 

6 
 إدارة الخدمات الصحية

Health Service 

Administration 

صح 

321 
BHS 321 3 0 0 3 BHS 211 

إدارة الموارد البشرية  7

 الصحية

Health HR Administration  صح

322 
BHS 322 3 0 0 3 BHR 211 

8 
 إدارة المستشفيات

Hospital Administration  صح

323 
BHS 323 3 0 0 3 BHS 321 

تقييم وإصالح الرعاية  9
 الصحية

Health Care Reform & 
Evaluation 

صح 
361 

BHS 361 3 0 0 3 BHS 211 

10 
 التدريب الصيفي

Summer Training  صح

381 
BHS 381 0 0 3 3  

11 
 التامين الصحيإدارة 

Health Insurance 

Administration 

صح 

424 
BHS 424 3 0 0 3 

BHS 321  

BHS 323 
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 اإلدارة االستراتيجية الصحية 12

 

Strategic Management of 

Health 

صح 

425 
BHS 425 3 0 0 3 BHS 321 

13 
 تسويق الخدمات الصحية

Health Service Marketing 
 BHS 432 3 0 0 3 432صح

BMRK 

211 

14 
 سياسات الرعاية الصحية

Health Care Policies 
 BHS 433 3 0 0 3 BHS 321 433صح

15 
 اخالقيات المهن الصحية

Health Ethics  صح

441 
BHS 441 3 0 0 3 

BHS 321  

BHS 323 

إدارة وضمان الجودة  16
 الصحية

 

Man& Quality Assurance of  
Health 

صح 

451 
BHS 451 3 0 0 3 BHS 321 

17 
 مشروع التخرج

Graduation Project  صح

491 
BHS491 0 3 0 3  

  51 المجموع

 

 

 قائمة بمقررات التخصص االختيارية 

 جدول المقررات االختيارية بالتخصص

 

 

 المقرر اسم

 

 الرمز/

 الرقم

 

CODE/ 

NO. 

 ساعات عدد

 االسبوعية االتصال 

 عدد

  الوحدات

 المعتمدة

 المتطلبات

 السابقة

 تدريب عملي نظري

  Internet Applications تطبيقات الويب 1
نظم 

210 
CIIS 210 

3 
0 0 

3 
CIIT 100 

 السلوك التنظيمي 2
Organizational Behavior 

 BHR 323 3 0 0 3 BHR 312 323أدم

 القانون صحي 3
Health Law 

 BLW 344 3 0 0 3 BLW 201 344قن 

 الطبيةإدارة التقنيات والمواد  4
ManTech& Medical 

Materials 
صح 

426 
BHS 426 3 0 0 3 BHS 323 

 ادارة السجالت الطبية 5
Medical Records  صح

427 
BHS 427 3 0 0 3 BHS 321 

 استخدام الخدمات الطبية 6
Use of Health Services  صح

431 
BHS 431 3 0 0 3 BHS 211 

موضوعات متقدمة في  7

 الرعاية الصحية

Advanced Topics In Health 

Admin 
صح 

471 
BHS 471 3 0 0 3 BHS 211 

  المجموع

 

 البرنامج الدراسي لمرحلة البكالوريوس

 جدول المقررات للفصل األول )السنة األولى( 



77 
 

 

 

 المقرر اسم

 

 الرقم ألرمز

 

CODE/ NO. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 
 عدد

 الوحدات

 المعتمدة

 المتطلبات

 السابقة

 تدريب عملي نظري

  ELCA100 3 0 0 3 100لغة  1لغة إنجليزية  1

  CPIT 100 3 0 0 3 100حسب  مهارات الحاسب 2

  ISLS 101 2 0 0 2 101سلم  (1ثقافة إسالمية ) 3

  COMM 101 3 0 0 3 101مهر  مهارات االتصال 4

رياضيات )التخصصات  5

 النظرية(
 MATH 111 3 0 0 3 111ر 

 

 14 المجموع

 جدول المقررات للفصل الثاني )السنة األولى(

 

 

 المقرر اسم

 

 ألرمز

 الرقم

 

CODE/ NO. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 
 عدد

 الوحدات

 المعتمدة

 المتطلبات

 تدريب عملي نظري السابقة

  COMM 102 3 0 0 3 102مهر  مهارا ت التفكير والتعلم 1

2 
 مهارات لغوية

عرب 

101 

ARAB 101 
3 0 0 3 

 

 ELCA 110 3 0 0 3 ELCA100 110لغة  2لغة إنجليزية  3

اإلحصاء للتخصصات  4

 النظرية

 STAT 111 111ص 
3 0 0 3 

 

 12 المجموع

 جدول مقررات الفصل الدراسي الثالث

 

 

 المقرر اسم

 

 الرقم ألرمز

 

CODE/ 

NO. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

 الوحدات

 المعتمدة

 المتطلبات

 السابقة
 تدريب عملي نظري

 ISLS 201 2 0 0 2 ISLS 101   201سلم 2ثقافة إسالمية  1
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  BFIN 201 3 0 0 3 201تمل  مبادئ االقتصاد الجزئي 2

  BACC 211 3 0 0 3 211محس  مبادئ المحاسبة 3

  BMIS 211 3 0 0 3 211نظا  مبادئ نظم المعلومات االدارية 4

  BLW 201 3 0 0 3 201قن  مبادئ القانون 5

  BHR 211 3 0 0 3 211أدم  مبادئ اإلدارة 6

 17 المجموع

 جدول مقررات الفصل الدراسي الرابع

 

 
 المقرر اسم

 

 ألرمز

 الرقم

 

CODE/ NO. 

 ساعات عدد
 األسبوعية االتصال 

 عدد

 الوحدات

 المعتمدة

 المتطلبات

 السابقة
 تدريب عملي نظري

 تحرير كتابي 1
عرب 

201 
ARAB 201 

3 0 0 3 
ARAB 101 

2 
 BFIN 202 202تمل  مبادئ االقتصاد الكلي

3 0 0 3 
BFIN 201 

3 
 BMRK 211 211تسق  مبادئ التسويق

3 0 0 3 
BHR 211 

4 
 BFIN 221 221تمل  مبادئ االدارة المالية

3 0 0 3 BHR 211 

BACC 211 

 BMIS 212 212نظا  اساليب البحث العلمي 5
3 0 0 3  

6 
 BHS 211 211صح  مقدمه في الرعاية الصحية

3 0 0 3  

 18 المجموع

 
 

 المقرر* اسم

 

 الرمز/

 الرقم

 

CODE/ 

NO. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

  الوحدات

 المعتمدة

 المتطلبات

 السابقة

 تدريب عملي نظري

 BHS 312 3 0 0 3 BHS 211 312صح  الصحة العامة 1

 BHS 313 3 0 0 3 BHS 211 313صح  مصطلحات طبيه 2

 BHS 321 3 0 0 3 BHS 211 321صح  إدارة الخدمات الصحية 3

4 
إدارة الموارد البشرية 

 الصحية
 BHS 322 3 0 0 3 BHS 211 322صح 

  3 0 0 3   ( 1مقرر اختياري  ) 5

  3      (1مقرر حر ) 6

 18 المجموع

 

 للفصل الدراسي السادس جدول المقررات
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 المقرر* اسم

 

 الرمز/

 الرقم

 

CODE/ 

NO. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

  الوحدات

 المعتمدة

 المتطلبات

 السابقة

 تدريب عملي نظري

 ISLS 301 2 0 0 2 ISLS 201 301سلم  (3ثقافة إسالمية ) 1

  3      (2مقرر حر ) 2

3 
اعداد تقارير الخدمات 

 الصحية
 BHS 314 3 0 0 3 BHS 211 314صح 

4 
تقييم وإصالح الرعاية 

 الصحية
 BHS 361 3 0 0 3 BHS 211 361صح 

 BMIS 323 3 0 0 3 BMIS 211 323 نظا نظم المعلومات الصحية 5

 BH S323 3 0 0 3 BHS 321 323صح  إدارة المستشفيات 6

 17 المجموع

 
 الصيفيجدول المقررات للفصل الدراسي 

 
 

 المقرر* اسم

 

 الرمز/

 الرقم

 

CODE/ 

NO. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

  الوحدات

 المعتمدة

 المتطلبات

 السابقة

 تدريب عملي نظري

  BHS 381 0 0 3 3  381صح  التدريب الصيفي 1

 3 المجموع

 
 جدول المقررات للفصل الدراسي السابع 

 
 

 المقرر* اسم

 

 الرمز/

 الرقم

 

CODE/ 

NO. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

  الوحدات

 المعتمدة

 المتطلبات

 السابقة

 تدريب عملي نظري

 BHS 432 3 0 0 3 BMRK 211 432صح  تسويق الخدمات الصحية 1

 BHS 424 3 0 0 3 424صح  إدارة التأمين الصحي 2
BHS 321 

BHS 323 

 BHS 425 3 0 0 3 BHS 321 425 صح االدارة االستراتيجية الصحية 3

 BHS 433 3 0 0 3 BH S321 433صح  سياسات الرعاية الصحية 4

  3 0 0 3   (2مقرر اختياري ) 5

 15 المجموع

 

 

 جدول المقررات للفصل الدراسي الثامن
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 المقرر* اسم

 

 الرمز/

 الرقم

 

CODE/ 

NO. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

  الوحدات

 المعتمدة

 المتطلبات

 السابقة

 تدريب عملي نظري

 BHS 441 3 0 0 3 441صح  اخالقيات المهن الصحية 1
BHS 321 

BHS 323 

 BHS 451 3 0 0 3 BHS 321 451صح  إدارة وضمان الجودة الصحية 2

 ISLS 401 2 0 0 2 ISLS 301 401سلم  (4ثقافة إسالمية ) 3

  3 0 0 3   (3مقرر اختياري ) 4

  BHS 491 3 0 0 3 491صح  مشروع التخرج 5

 14 المجموع

 

 

 

 

 

توصيف مقررات تخصص إدارة الخدمات 

 الصحية والمستشفيات
 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
عمل نظري

 ي

 تدريب

 BHS 211 3 0 0 3 211 صح مقدمة في الرعاية الصحية

[ إجباري     ]   [     المقرر:  ]    المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 جميع اقسام كلية االعمال.
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  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

ونظم الرعاية الصحية محلياً وعالمياً مع التركيز على  يصف هذا المقرر خصائص ومفاهيم ونظريات

 المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

  Course objectivesأهداف المقرر 

تعريف الطلبة بالصحة والرعاية الصحية بقطاع الخدمات الصحية في المملكة والدول  .1

 المتقدمة.

وطرق تقديمها والتطورات إلقاء الضوء على خصائص نظم الرعاية الصحية وأنواعها  .2

 الحديثة في هذا القطاع.  

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 الصحة وخصائصها. .1

 الرعاية الصحية وخصائصها. .2

 الرعاية الطبية وخصائصها. .3

 نظم الرعاية الصحية في المملكة. .4

 التطورات الحديثة في مجال الرعاية الصحية. .5

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 معرفة المفاهيم والنظريات واألساليب اإلدارية المستخدمة في القطاع الصحي. .1

استيعاب الطالب مفاهيم الصحة ، المرض ، الصحة العامة، الرعاية الصحية، الرعاية الطبية،  .2

 الصحية.ونظم الرعاية 

 معرفة خصائص القطاع الصحي وتحمل المسئولية الصحية.  .3

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

التفكير بمنهجيه علمية في المفاهيم والنظريات واألساليب اإلدارية المستخدمة في القطاع  .1

 الصحي. 

 األساليب اإلدارية المستخدمة في القطاع الصحي.القدرة على طرح حلول  لمشكالت  .2

القدرة على توظيف اغلب االساليب العلمية  في الواقع العملي في إدارة الخدمات الصحية  .3

 المستشفيات.

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 القدرة على العمل في جماعات في مناقشة موضوعات إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات.. .1

 اكتساب مهارات قيادية في إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات.. .2

 اكتساب اخالقيات احترافية تتعلق بالعمل في المنظمات االدارية.  .3

موضوعات إدارة الخدمات الصحية القدرة على التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية في  .4

 والمستشفيات.
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ممارسة السلوك االخالقي المهني واالطالع على حاالت الممارسات الالأخالقية في إدارة   .5

 الخدمات الصحية والمستشفيات.

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 مهارات التطبيق العملي لوظائف  إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات. اكتساب .1

 القدرة على تحليل النظم الصحية والتفريق بين الصحة والرعاية الصحية والرعاية الطبية .2

اكتساب مهارا ت التعامل والتواصل مع االخرين في نشاطات إدارة الخدمات الصحية  .3

 والمستشفيات.

الكلي والمنطقي للقضايا العلمية والعملية في إدارة الخدمات اكتساب مهارات التحليل   .4

 الصحية والمستشفيات.

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 االختبارات. .1

 مشاركة. .2

 حاالت تطبيقية. .3

 زيارات ميدانية. .4

 

 

 

  الكتاب المقرر 

Intro to Health Care Management.,by Sharon B. Buchbinder& Nancy Sharks 

,2008 (johns and Bartlett Publishers). 

  المراجع المساندة:

Intro to Health Services by Stephen J. Williams and Paul R. Torrens (Sept. 

21, 2007) Thomson Delmar Learning Publishers. 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت المحكمة والدوريات والمواقع اإللكترونية

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/Introduction-Health-Services-Stephen-Williams/dp/1418012890/ref=sr_1_8?ie=UTF8&s=books&qid=1276013824&sr=1-8
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 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 مقدمة في المصطلحات الصحية 

  2 مقدمة في المصطلحات الطبية 

 3 عالقة المصطلحات الطبية بإدارة المستشفيات 

 4 معرفة كيفية تطبيق المصطلحات الطبية وأجزاء المصطلح 

  5 معرفة أساس المصطلحات الصحية المستخدمة 

 6 معرفة أساس المصطلحات الطبية المستخدمة االختبار الدوري االول، 

 7 ,معرفة أساس )جذر( كل مصطلح والبادئة والالحقة 

  8 معرفة أساس )جذر( كل مصطلح والبادئة والالحقة 

 9 معرفة أساس المصطلحات البسيطة  

 10 معرفة أساس المصطلحات المركبة 

 11 معرفة أساس أجزاء ووظائف أعضاء الجسم المختلفة 

 12 مقدمة في المختصرات الطبية االختبارالدوري الثاني، 

 13 مقدمة في المختصرات المخبرية 

 14 مقدمة في المختصرات التشخيصية 

 15 مقدمة في المختصرات التشخيصية  

  االختبار النهائي 
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 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
نظر

 ي

عمل

 ي

 تدريب

 BHS 312 3 0 0 3 312صح  الصحة العامة

[ إجباري     ]   [     المقرر:  ]   BHS 211 المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

معلومات عن يعتبر هذا المقرر من أهم الوسائل في المجال الصحي، لهذا فالمقرر سوف يقدم 

المبادئ األساسية التي تبنى عليها الصحة العامة والتعرف على المشكالت الصحية واألمراض ذات 

 العالقة بالصحة العامة .

  Course objectivesأهداف المقرر 

التعرف على مفاهيم وفلسفة ومجاالت وبرامج الصحة العامة وعالقاتها مع إدارة الخدمات  .1

 الصحية المستشفيات.

 معرفة العلوم األساسية والمبادئ  التي تبنى عليها الصحة العامة وممارستها. .2

 معرفة المشكالت الصحية واألمراض ذات العالقة بالصحة العامة. .3

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 الفلسفة الحديثة للصحة العامة. .1

 الصحة والمرض ومستوياتها. .2

 الصحة العامة ومجاالتها. .3

 االجتماعي للصحة العامة.المفهوم  .4

 أسس الصحة العامة وعلومها )الميكروبيولوجيوالبكتريولوجي (. .5

 علم الطفيليات الطبية. .6

 اإلمراض والمشاكل الصحية. .7

 برامج الصحة العامة وإداراتها. .8

 

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 Knowledgeمعرفية  -أ

 قادراً على أن:بنهاية هذا المقرر يكون الطالب 

 معرفة فلسفة ومضمون الصحة العامة الحديثة وطرق ممارستها. .1
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 كيفية التنسيق بين مجاالت الصحة العامة وإدارات الخدمات الصحية. .2

 القدرة على تحمل المسؤولية وإتباع التعاليم اإلسالمية الحنيفة في مجال التخصص. .3

 ة في قطاع الصحيالقدرة على االتصال مع مختلف الفئات الصحية العامل .4

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 التفكير بمنهجيه علمية في الصحة العامة الحديثة وطرق ممارستها.  .1

 القدرة على حل مشكالت التنسيق بين مجاالت الصحة العامة وإدارات الخدمات الصحية. .2

 وظائف ادارة الخدمات الصحية  في الواقع العمليالقدرة على توظيف اغلب  .3

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 القدرة على العمل في جماعات في مناقشة وظائف ادارة الخدمات الصحية  . .1

 طبيقات وظائف ادارة الخدمات الصحية  اكتساب مهارات قيادية في ت .2

 اكتساب اخالقيات احترافية تتعلق بالعمل في المنظمات الصحية.  .3

 القدرة على التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية في موضوعات ادارة الخدمات الصحية   .4

ممارسة السلوك االخالقي المهني واالطالع على حاالت الممارسات الالأخالقيةفي   .5

 المؤسساتالصحية.

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 اكتساب مهارات التطبيق العملي لتطبيقات ادارة الخدمات الصحية   .1

 اكتساب مهارا ت التعامل والتواصل مع االخرين في نشاطات اإلدارة الصحية .2

 ات التحليل الكلي والمنطقي للقضايا العلمية والعملية في ادارة الخدمات الصحية  اكتساب مهار  .3

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 االختبارات. .1

 مشاركة. .2

 حاالت تطبيقية. .3

 زيارات ميدانية.. .4

  الكتاب المقرر 

Public Health For the 21st Century, By Judy Orme and other, McGraw-

Hill/Open University Press (2006). 

  المراجع المساندة:

Essential public Health: Theory and practice, Edited by S. Gillarm and other, 

(University Press, Cambridge, UK, 2007). 

  Other Information Resourcesللمعرفة: مصادر أخرى 
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 المجالت العلمية والدوريات ومواقع االنترنت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 الفلسفة الحديثة للصحة العامة 

  2 الصحة ومستوياتها 

 3 المرض ومستوياتها 

 4 العامة ومجاالتهاالصحة  

  5 المفهوم االجتماعي للصحة العامة 

 6 االختبار الدوري األول 
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 7 أسس الصحة العامة 

  8 علوم الصحة العامة )الميكروبيولوجي ( 

 9 علوم الصحة العامة )البكتريولوجي ( 

 10 علم الطفيليات الطبية 

 11 علم الطفيليات الطبية 

 12 االختبارالدوري الثاني 

 13 اإلمراض والمشاكل الصحية       

 14 برامج الصحة العامة  

 15 برامج الصحة العامة  

  االختبار النهائي 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
نظر

 ي

عمل

 ي

 تدريب

 BHS 313 3 0 0 3 313صح  مصطلحات طبية

[ إجباري     ]   [     المقرر:  ]   BHS 211 المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

الشائعة في المستشفيات يركز هذا المقرر على الكثير من المصطلحات الصحية والطبية 

والمرافق الصحية األخرى والتي تحتاجها مجاالت العمل المختلفة في حقل إدارة الصحة 

 والمستشفيات.

  Course objectivesأهداف المقرر 
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اإللمام بأكبر قدر ممكن من المصطلحات الطبية والصحية األكثر شيوعا ً واستعماالً باللغة  .1

 اإلنجليزية.

 المصطلحات وشرحها وفهمها وحفظها.توضيح تلك  .2

تمكين الطالب ومساعدتهم في تخزين وحفظ اكبر قدر ممكن من المصطلحات الطبية المستخدمة  .3

 في المستشفيات والمرافق الصحية األخرى.

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 مقدمة في المصطلحات الصحية. .1

 المستشفيات.عالقة المصطلحات الطبية بإدارة  .2

 معرفة كيفية تطبيق المصطلحات الطبية وأجزاء المصطلح. .3

 معرفة أساس المصطلحات الصحية المستخدمة. .4

 معرفة أساس )جذر( كل مصطلح والبادئة والالحقة. .5

 معرفة أساس المصطلحات البسيطة. .6

 معرفة أساس أجزاء ووظائف أعضاء الجسم المختلفة. .7

 مقدمة في المختصرات الطبية. .8

 في المختصرات المخبرية.مقدمة  .9

 مقدمة في المختصرات التشخيصية. .10

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 معرفة المصطلحات الطبية واستخداماتها في مجال العمل. .1

 حقه.احترام التخصصات الطبية وإعطاء كل تخصص  .2

 إعداد التقارير الصحية ذات العالقة بالعمل. .3

 استخدام اللغة المناسبة في التخاطب واالتصال. .4

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 التفكير بمنهجيه علمية بالمصطلحات الطبية واستخداماتها في مجال العمل.  .1

 مشكالت المصطلحات الطبية واستخداماتها في مجال العمل.القدرة على حل  .2

 القدرة على توظيف اغلب المصطلحات الطبية واستخداماتها في الواقع العملي .3

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 في جماعات في مناقشة المصطلحات الطبية واستخداماتها في مجال العمل. القدرة على العمل .1

 اكتساب مهارات قيادية في توظيف المصطلحات الطبية لتوصيل رسائل مفهومه .2

 اكتساب اخالقيات احترافية تتعلق بالعمل في المنظمات الصحية  .3

 الطبيةالقدرة على التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية في المصطلحات  .4

ممارسة السلوك االخالقي المهني واالطالع على حاالت الممارسات االخالقية في المؤسسات   .5

 الصحية.

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 في مجال العملاكتساب مهارات التطبيق العملي للمصطلحات الطبية واستخداماتها  .1
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 اكتساب مهارا ت التعامل والتواصل مع االخرين في باستخدام المصطلحات الطبية العلمية .2

اكتساب مهارات التحليل الكلي والمنطقي للقضايا العلمية والعملية في المصطلحات الطبية  في   .3

 مجال العمل

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 االختبارات. .1

 مشاركة. .2

 حاالت تطبيقية. .3

 زيارات ميدانية .4

  الكتاب المقرر 

EssentialMedical Terminology, Third Edition., by Peggy S. Stanfield,Y.H. 

Hui, Jones and Bbartlett Publishers, 2007.   

  المراجع المساندة:

Medical Terminology: A Short Course by Davi-Ellen Chabner. Elsevier - 

Health Sciences Division Publishers (Sept. 16, 2008). 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/Medical-Terminology-Davi-Ellen-Chabner-MAT/dp/1416055185/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1276068394&sr=1-1
http://www.amazon.com/Davi-Ellen-Chabner/e/B001ITX4C8/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?_encoding=UTF8&qid=1276068394&sr=1-1
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 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 مقدمة في المصطلحات الصحية 

  2 مقدمة في المصطلحات الطبية 

 3 عالقة المصطلحات الطبية بإدارة المستشفيات 

 4 معرفة كيفية تطبيق المصطلحات الطبية وأجزاء المصطلح 

  5 الصحية المستخدمةمعرفة أساس المصطلحات  

 6 معرفة أساس المصطلحات الطبية المستخدمة االختبار الدوري االول 

 7 معرفة أساس )جذر( كل مصطلح والبادئة والالحقة 

  8 معرفة أساس )جذر( كل مصطلح والبادئة والالحقة 

 9 معرفة أساس المصطلحات البسيطة  

 10 معرفة أساس المصطلحات المركبة 

 11 أساس أجزاء ووظائف أعضاء الجسم المختلفة معرفة 

 12 مقدمة في المختصرات الطبية االختبارالدوري الثاني 

 13 مقدمة في المختصرات المخبرية 

 14 مقدمة في المختصرات التشخيصية 

 15 مقدمة في المختصرات التشخيصية  

  االختبار النهائي 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 
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عمل نظري

 ي

تدري

 ب

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد

 BHS 314 3 0 0 3 314صح  اعدادتقارير الخدمات الصحية

[ إجباري     ]   [     المقرر:  ]   BHS 211 المتطلبات السابقة

  اختياري

  إن وجد(األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

الغرض من تدريس هذا المقرر تزويد الطالب بالمهارات األساسية الالزمة لكتابة التقارير 

 باللغة االنجليزية بأسلوب علمي.  

  Course objectivesأهداف المقرر 

 كتابة التقارير باللغة االنجليزية . يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بكيفية  .1

 ويتناول كتابة المقترحات البحثية وتقديم البحوث شفهياً  .2

والكتابة بأسلوب علمي وكتابة التقارير الفنية واستخدام المراجع العلمية ومواضيع األمانة  .3

 العلمية وتجنب السرقات األدبية.

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 االتصاالت.أهمية  .1

 الكتابة لمستمعين ذوي اتجاهات متعددة. .2

 ماذا تعني التقارير الفنية. .3

 إعداد المقترحات. .4

 المبادئ األساسية لكتابة التقارير. .5

 أساليب عرض التقارير. .6

 استخدام المصادر العلمية. .7

 كتابة المراجع. .8

 األمانة العلمية وتجنب السرقات األدبية. .9

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 معرفة كيفية كتابة التقارير الفنية باللغة االنجليزية.  .1

 التعرف على الفرق بين الكتابة الفنية والكتابة األكاديمية والسبب في وجود هذه الفروق. .2

 العلمية في شكل وثيقة مكتوبة.معرفة كيفية تنظيم المشكلة أو  .3

 التعرف على طريقة وضع المراجع من عدة مصادر. .4
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معرفة اهمية االلتزام باألمانة العلمية في كتابة التقارير وكيف يمكن تجنب انتحال آراء وأعمال  .5

 اآلخرين أو السرقات األدبية

 معرفة كيفية استخدام اللغة المناسبة في التخاطب واالتصال. .6

 Cognitive Skillsلمية مهارات ع -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 التفكير بمنهجيه علمية في اعداد التقارير الطبية.  .1

 القدرة على حل مشكالت إعداد وصياغة التقارير الطبية. .2

 القدرة على توظيف المبادي العلمية في اعداد ومراجعة التقارير الفنية في الواقع العملي .3

 Interpersonal skills and responsibilitiesرات شخصية وتحمل المسؤولية مها -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 القدرة على العمل في جماعات في مناقشة كيفية كتابة التقارير الفنية باللغة االنجليزية .1

 االنجليزيةاكتساب مهارات قيادية في كيفية كتابة التقارير الفنية باللغة  .2

 اكتساب اخالقيات احترافية تتعلق باألمانة المهنية في إعداد التقارير الفنية  .3

القدرة على التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية في موضوعات كيفية كتابة التقارير الفنية  .4

 باللغة االنجليزية

 الفنية.ممارسة السلوك االخالقي المهني كيفية كتابة إعداد وكتابة التقارير   .5

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 اكتساب مهارات التطبيق العملي في تنظيم المشكلة أو العلمية في شكل وثيقة مكتوبة .1

 اكتساب مهارا ت التعامل والتواصل مع االخرين باستخدام التقارير الفنية .2

 ساب مهارات التحليل الكلي والمنطقي لبيان  الفرق بين الكتابة الفنية والكتابة األكاديميةاكت  .3

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 االختبارات نظرية. .1

 االختبارات معملية. .2

  الكتاب المقرر 

Technical Report Writing Today, Houghton Mifflin, Riordan and 

pauuley,2005 

  المراجع المساندة:

Power Tools Technical Communication, David A. McMurrey, 2001. 

 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية
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 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع النظري المحتوى مالحظات

 1 أهمية االتصاالت. 

  2 الكتابة لمستمعين ذوي اتجاهات متعددة. 

 3 ماذا تعني التقارير الفنية. 

 4 إعداد المقترحات. 

  5 إعداد المقترحات. 

 6 االختبار الدوري االول  

 7 المبادئ األساسية لكتابة التقارير 

  8 أساليب عرض التقارير. 

 9 التقارير.أساليب عرض  

 10 استخدام المصادر العلمية. 
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 11 استخدام المصادر العلمية. 

 12 االختبار الدوري الثاني 

 13 األمانة العلمية 

 14 تجنب السرقات األدبية. 

 15 كتابة المراجع. 

  االختبار النهائي 

 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
نظر

 ي

عمل

 ي

 تدريب

 BHS321 3 0 0 3 321صح  إدارة الخدمات الصحية

[ إجباري     ]   [     المقرر:  ]   BHS 211 المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  بموقع الجامعة ومطبوعاتهامختصر وصف المقرر الستخدامه 

هذه المادة عبارة عن مقدمة للمفاهيم والنظريات اإلدارية في الخدمات الصحية والمهارات 

الالزمة لتطبيق المفاهيم والنظريات اإلدارية التي تنظم أنشطة الخدمات في المنظمات الصحية،  

المنظمات الصحية، والمهارات الالزمة والتطبيق الذي يركز على استخدام تلك المفاهيم والنظريات في 

 لهيكلة وإدارة المنظمات الصحية.

  Course objectivesأهداف المقرر 

 تعريف الطالب بالمفاهيم واألساليب واإلدارية المطبقة في القطاع الصحي. .1

 تعريف الطالب بالبيئة الصحية وتأثيرها على  أداء  المرافق الصحية. .2

 الخدمات الصحية في المملكة.ألقاء الضوء على إدارة  .3

 

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  
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 تطبيق نظريات ومفاهيم اإلدارة في المنظمات الصحية. .1

 العملية اإلدارية في المنظمات الصحية. .2

 االتصاالت. .3

 صناعة القرارات. .4

 القيادة ودورها في المنظمات الصحية. .5

 المنظمات الصحية وأقسامها. .6

 الصحية .أنظمة العمل  .7

 األداء في المنظمات الصحية . .8

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 معرفة المفاهيم والنظريات واألساليب اإلدارية المستخدمة في القطاع الصحي. .1

 التقارير والواجبات. استخدام مهارات البحث العلمي في إعداد .2

 االلتزام وتحمل ضغوط الدراسية  والعمل في القطاع الصحي. .3

 القدرة على استخدام أدوات التحليل ووسائل االتصال المالئمة والمناسبة في القطاع الصحي .4

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

علمية في المفاهيم والنظريات واألساليب اإلدارية المستخدمة في القطاع التفكير بمنهجيه  .1

 الصحي. 

 القدرة على استخدام مهارات البحث العلمي في إعداد التقارير والواجبات. .2

 القدرة على توظيف المفاهيم العلمية في إدارة الخدمات الصحية في الواقع العملي .3

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

القدرة على العمل في جماعات في استخدام مهارات البحث العلمي في إعداد التقارير  .1

 والواجبات.

 اكتساب مهارات قيادية في تحمل ضغوط الدراسية  والعمل في القطاع الصحي .2

 فية تتعلق بالعمل في المنظمات الصحية  اكتساب اخالقيات احترا .3

 القدرة على التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية في موضوعات إدارة الخدمات الصحية .4

ممارسة السلوك االخالقي المهني واالطالع على حاالت الممارسات الالأخالقية في إدارة   .5

 الخدمات الصحية.

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 اكتساب مهارات التطبيق العملي لنشاطات إدارة الخدمات الصحية .1

 اكتساب مهارا ت التعامل والتواصل مع االخرين في نشاطات إدارة الخدمات الصحية .2

 إدارة الخدمات الصحية اكتساب مهارات التحليل الكلي والمنطقي للقضايا العلمية والعملية في  .3

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 
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 االختبارات. .1

 مشاركة. .2

 حاالت تطبيقية. .3

 زيارات ميدانية. .4

 

  الكتاب المقرر 

Health Services Management, Readings , Cases, and Commentary, Eight 

Edition, 2001., By:AnthonyKovner and Duncan Neuhauser. AUPHA 

Publishers. 

  المراجع المساندة:

Health Care Administration, Fourth Edition: Planning, Implementing, and 

Managing Organized Delivery Sys by Lawrence Wolper May 25, 2004) Jones 

and Bartlett Publishers. 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 نظريات ومفاهيم اإلدارة في المنظمات الصحيةتطبيق  

  2 تطبيق نظريات ومفاهيم اإلدارة في المنظمات الصحية 

http://www.amazon.com/Health-Care-Administration-Fourth-Implementing/dp/0763731447/ref=sr_1_14?ie=UTF8&s=books&qid=1276014403&sr=1-14
http://www.amazon.com/Health-Care-Administration-Fourth-Implementing/dp/0763731447/ref=sr_1_14?ie=UTF8&s=books&qid=1276014403&sr=1-14
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 3 العملية اإلدارية في المنظمات الصحية 

 4 العملية اإلدارية في المنظمات الصحية 

  5 االتصاالت 

 6 االختبار الدوري األول 

 7 صناعة القرارات 

  8 المنظمات الصحية القيادة ودورها في 

 9 القيادة ودورها في المنظمات الصحية 

 10 القيادة ودورها في المنظمات الصحية 

 11 المنظمات الصحية وأقسامها 

 12 االختبارالدوري الثاني 

 13 أنظمة العمل الصحية 

 14 أنظمة العمل الصحية 

 15 األداء في المنظمات الصحية 

  االختبار النهائي 

 

 نموذج توصيف المقرر()

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

عمل نظري

 ي

 معتمد تدريب

 BHS 322 3 0 0 3 322صح   ادارة الموارد البشرية الصحية

[ إجباري     ]   [     المقرر:  ]    المتطلبات السابقة

  اختياري

  والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(األقسام 
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  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

وتركز هذه المادة على معرفة كيفية تخطيط استقطاب واختيار وتطوير الموارد البشرية 

 الصحية بأنواعها المختلفة وتخصصاتها الدقيقة والحفاظ عليها وتطويرها باستمرار.

 

  Course objectivesأهداف المقرر 

 التعريف بأهم وظائف إدارة الموارد البشرية في القطاع الصحي. .1

 التعريف بأهم التخصصات الصحية المطلوبة. .2

تحليل وتصنيف الوظائف الصحية بأنواعها المختلفة وتخصصاتها الدقيقة وكيفية استقطابها  .3

ً في القطاع الصحي وتنميتها وتطويرها باستمرار والتنبؤ بالعرض وال ً وخارجيا طلب داخليا

 السعودي.

4.  

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 مقدمة عن الموارد البشرية وأهميتها في القطاع الصحي.  .1

 تركيبة الموارد البشرية الصحية. .2

 كيفية استقطاب وتنمية وتطوير الموارد البشرية الصحية. .3

 البشرية الصحية.المشكالت التي تواجه قطاع الموارد  .4

 إعداد الخطط والسياسات الالزمة لتطوير الموارد البشرية. .5

 

 

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 معرفة خصائص الموارد البشرية الصحية محلياً وعالمياً. .1

الموارد البشرية الصحية بأنواعها المختلفة وتخصصاتها الدقيقة معرفة كيفية استقطاب  .2

 والحفاظ عليها وتطويرها باستمرار .

 معرفة استخدام مهارات البحث العلمي في إعداد التقارير والواجبات. .3

القدرة على التعامل مع تخصصات صحية مختلفة وتصنيفها وتحديد الرواتب واألجور  .4

 والبدالت المناسبة.

 لى تحليل وظائف القطاع الصحي المختلفة.القدرة ع .5

 االلتزام بالسياسات واإلجراءات المطبقة في المنظمات الصحية. .6

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 التفكير بمنهجيه علمية لتطبيق وظائف الموارد البشرية في المجال الصحي.  .1

 طرح حلول ابداعية لمشكالت تقييم اداء العملين.القدرة على  .2

 القدرة على توظيف اغلب سياسات الرعاية الصحية  في الواقع العملي .3

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:
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 مناقشة مهارات البحث العلمي في إعداد التقارير والواجبات.القدرة على العمل في جماعات في  .1

 اكتساب مهارات قيادية في االلتزام بالسياسات واإلجراءات المطبقة في المنظمات الصحية. .2

 اكتساب اخالقيات احترافية تتعلق بالعمل في المنظمات الصحية .3

ية مختلفة وتصنيفها القدرة على التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية في تخصصات صح .4

 وتحديد الرواتب واألجور والبدالت المناسبة

ممارسة السلوك االخالقي المهني االلتزام بالسياسات واإلجراءات المطبقة في المنظمات   .5

 الصحية.

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

مهارات استقطاب الموارد البشرية الصحية بأنواعها المختلفة وتخصصاتها الدقيقة اكتساب  .1

 والحفاظ عليها وتطويرها

 اكتساب مهارا ت التعامل والتواصل مع االخرين في إعداد التقارير والواجبات .2

اكتساب مهارات التحليل الكلي والمنطقي للقضايا العلمية والعملية في الموارد البشرية   .3

 .الصحية

 

 

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 االختبارات. .1

 مشاركة. .2

 حاالت تطبيقية .3

 زيارات ميدانية .4

  الكتاب المقرر 

Walter J. Flynn , Robert L. Mathis , John H. Jackson ,  Healthcare Human 

Resource Management . Thomson South- Western , 2007. 

  المراجع المساندة:

Human Resources In Healthcare: Managing for Success, Third Edition by 

Bruce Fried and Myron D. Fottler (July 24, 2008) The Foundation of 

American College of Healthcare Executive Publishers. 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية

 

 

 

http://www.amazon.com/Human-Resources-Healthcare-Managing-Success/dp/1567932991/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1276015651&sr=1-1
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 المقرر النظري الجدول الزمني لتوزيع محتوى

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 مقدمة عن الموارد البشرية 

  2 أهمية الموارد البشرية في القطاع الصحي 

 3 أهمية الموارد البشرية في القطاع الصحي 

 4 تركيبة الموارد البشرية الصحية 

  5 تركيبة الموارد البشرية الصحية 

 6 االختبار الدوري األول 

 7 كيفية استقطاب الموارد البشرية الصحية 

  8 كيفية تنمية الموارد البشرية الصحية 

 9 كيفية تطوير الموارد البشرية الصحية 

 10 المشكالت التي تواجه قطاع الموارد البشرية الصحية 

 11 المشكالت التي تواجه قطاع الموارد البشرية الصحية 

 12 االختبار الدوري الثاني 

 13 إعداد الخطط الالزمة لتطوير الموارد البشرية 

 14 إعداد السياسات الالزمة لتطوير الموارد البشرية 

 15 إعداد السياسات الالزمة لتطوير الموارد البشرية 

  االختبار النهائي 
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 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
عمل نظري

 ي

تدري

 ب

 BHS323 3 0 0 3 323صح  ادارة المستشفيات

[ إجباري     ]   [     المقرر:  ]   BHS 321 المتطلبات السابقة

  اختياري

  

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

التنظيم المطلوب في هذه  يصف المقرر خصائص اإلدارة في المستشفيات، كما يصف

المنظمات الصحية. كما يصف عملية التنظيم والتحكم باإلضافة إلى األساليب العلمية المطبقة في تحليل 

المشكالت وصنع القرارات في إدارة المستشفى، تنمية مهارة العاملين في تحليل المشاكل واقتراح 

لصحية، وإعداد التقارير، واستخدام االنترنت الحلول واتخاذ القرارات، كيفية التعامل مع الكوادر ا

 والبوربوينت.

  Course objectivesأهداف المقرر 

تهدف المادة إلى تعريف الطالب بالمفاهيم واألساليب واالتجاهات اإلدارية الحديثة المطبقة في  .1

 إدارة المستشفيات لبناء نظام صحي قادر علي التكيف مع البيئة الداخلية والخارجية 

 رفع أداء العاملين بما يعود بالنفع العام علي جميع السكان. .2

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 مقدمة في اإلدارة. .1

 التنظيم. .2

 التخطيط والتحكم. .3

 القيادة والتأثير. .4

 حل المشكالت واتخاذ القرارات. .5

 

 

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 تحديد خصائص اإلدارة في المنظمات الصحية. .1

 معرفة كيف تنظم المنظمات الصحية. .2
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 معرفة أساليب حل المشاكل واتخاذ القرارات داخل المنظمات الصحية. .3

 معرفة التخطيط  والتصميم للمنظمات الصحية. .4

 المستشفيات.معرفة االتجاهات الحديثة في إدارة  .5

 معرفة فن التعامل مع الفئات المختلفة داخل المستشفى. .6

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 التفكير بمنهجيه علمية فيكيف تنظم المنظمات الصحية.  .1

 القدرة على حل مشكالت العمل في المنظمات الصحية. .2

 اغلب االساليب العلمية لتحقيق اهداف الرعاية الصحيةالقدرة على توظيف  .3

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 القدرة على العمل في جماعات في التخطيط  والتصميم للمنظمات الصحية. .1

 في صنع القرار داخل المستشفيات.اكتساب مهارات قيادية  .2

 مهارة استخدام الحاسب اآللي. .3

 اكتساب اخالقيات احترافية تتعلق بالعمل في المستشفيات  .4

القدرة على التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية في التعامل مع الفئات المختلفة داخل  .5

 المستشفى

لممارسات الالأخالقية في ممارسة السلوك االخالقي المهني واالطالع على حاالت ا  .6

 المستشفيات.

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 اكتساب مهارات التطبيق العملي لتطبيقات التجارةاإللكترونية .1

 داخل المستشفىاكتساب مهارا ت التعامل والتواصل في التعامل مع الفئات المختلفة  .2

 معرفة كتابة التقارير. .3

 معرفة تقويم األداء. .4

 اكتساب مهارات تجميع المعلومات والتحليل اإلحصائي لها.  .5

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 االختبارات. .1

 مشاركة. .2

 حاالت تطبيقية. .3

 زيارات ميدانية .4

  الكتاب المقرر 

Managing a Modern Hospital: Second Edition by A. V. Srinivasan 

(Paperback-April 14,2008) SAGE Publication Inc. 
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Managing Health Services: Concepts and Practice by Harris M.G. and 

edn.)  Mauriceville, NSW, Australia:  Elsevier Australia, ndAssociates (2

2006. 

Health Care Management: Tools and techniques for managing in health care 

environment by John R. Schermerhorn (Paperback - Aug 25, 2006). 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية

 

 

 

 

 

 

 

 النظريالجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر 

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 مقدمة في اإلدارة 

  2 مقدمة في اإلدارة 

 3 مقدمة في اإلدارة 

 4 التنظيم 

  5 التنظيم 

 6 االختبار الدوري االول 

 7 التخطيط والتحكم 

  8 التخطيط والتحكم 

http://www.amazon.com/Health-Care-Management-John-Schermerhorn/dp/0471790788/ref=sr_1_10?ie=UTF8&s=books&qid=1198061666&sr=1-10
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 9 التخطيط والتحكم 

 10 القيادة والتأثير 

 11 القيادة والتأثير 

 12 االختبار الدوري الثاني 

 13 حل المشكالت واتخاذ القرارات 

 14 حل المشكالت واتخاذ القرارات 

 15 حل المشكالت واتخاذ القرارات 

  االختبار النهائي 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
نظر

 ي

عمل

 ي

 تدريب

 BHS 361 3 0 0 3 361صح  تقييم وإصالح الرعاية الصحية

 المتطلبات السابقة
 BHS 

211  

[ إجباري     ]   [     المقرر:  ]  

 اختياري

 

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

المقرر معلومات حول خصائص اإلصالح في الحقل الصحي متضمناً المواضيع التالية: يصف 

إصالح القطاع الصحي ودور الحكومة، هيكلة وأداء األنظمة الصحية، شرح األداء واستجابات 

اإلصالح، البيروقراطية التجارية: المركزية إدارة المستشفى، زيادة الموارد الحكومية عن طريق 

دمة، شراء الحكومة الخاصة، تنظيم وتمكين القطاع الخاص، أخذ الطاقة االستيعابية فرض رسوم الخ

 بعين االعتبار، إعادة تشكيل إصالح القطاع الصحي..

  Course objectivesأهداف المقرر 
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تهدف المادة إلى تعريف الطالب لماذا اإلصالح الصحي ضرورياً ومعرفة ماذا يحدث واقعياً  .1

 المختلفة.لألنظمة الصحية 

 تدريس الطالب السؤال الفلسفي حول اإلصالح الصحي. .2

 وما هي األهداف النموذجية إلجراء اإلصالح .3

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 إصالح القطاع الصحي ودور الحكومة. .1

 هيكلة وأداء األنظمة الصحية. .2

 شرح األداء واستجابات اإلصالح.  .3

 المركزية إدارة المستشفى. البيروقراطية التجارية:  .4

 زيادة الموارد الحكومية عن طريق فرض رسوم الخدمة. .5

 شراء الحكومة للخدمة الخاصة. .6

 تنظيم وتمكين القطاع الخاص. .7

 أخذ الطاقة االستيعابية بعين االعتبار. .8

 إعادة تشكيل إصالح القطاع الصحي. .9

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 تحديد خصائص اإلصالح في الحقل الصحي. .1

 معرفة كيفية تنفيذ اإلصالحات الصحية. .2

 معرفة كيفية التخطيط والتصميم لإلصالح الصحي. .3

 معرفة فن إصالح األنظمة الصحية. .4

 معرفة سياسة اإلصالح في القطاع الصحي. .5

 واستجابات اإلصالح.معرفة شرح األداء  .6

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 التفكير بمنهجيه علمية في خصائص اإلصالح في الحقل الصحي.  .1

 القدرة على حل مشكالت اإلصالحات الصحية. .2

 القدرة على توظيف سياسة اإلصالح في القطاع الصحي في الواقع العملي .3

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 القدرة على العمل في جماعات في شرح األداء واستجابات اإلصالح. .1

 اكتساب مهارات قيادية في صنع القرار. .2

 المنظمات االدارية اكتساب اخالقيات احترافية تتعلق بالعمل في  .3

القدرة على التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية في موضوعات تقييم واصالح الرعاية  .4

 الصحية

 ممارسة السلوك االخالقي المهني في اصالح وصيانة الرعاية الصحية  .5

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 قادراً على أن:بنهاية هذا المقرر يكون الطالب 
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تجميع المعلومات والتحليل اإلحصائي له حينما تكون هنالك حاجة إلصالح قطاع الرعاية  .1

 الصحية 

 مهارة استخدام الحاسب اآللي .2

اكتساب مهارا ت التعامل والتواصل مع أفراد البيئة الداخلية والخارجية حينما تكون هنالك  .3

 حاجة إلصالح قطاع الرعاية الصحية

رات التحليل الكلي والمنطقي للقضايا العلمية والعملية في تقييم واصالح الرعاية اكتساب مها  .4

 الصحية

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 درجة لالمتحان الدوري األول. .1

 لالمتحان النصفي. .2

 درجات لالمتحان الدوري الثاني. .3

 درجة للبحث. .4

 درجة لالمتحان النهائي. .5

 .درجات للحضور والمشاركة .6

  الكتاب المقرر 

The Challenge of Health Sector Reform: What Must Governments Do? by  

Anne Mills, Sara Bennett, and Steve Russell. Palgrave Macmillan (Mar 7, 

2001). 

  المراجع المساندة:

Reforming Markets in Health Care: An Economic Perspective (State of Health 

Series)   by Peter Smith. Open University Press. (Mar 2000).  

 

Reforming Health Care: The Philosophy and Practice of International Health 

Reform by David Seed house.  Wiley  Publishers (Jul 25, 1995). 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية

 

 

 

 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

http://www.amazon.com/Reforming-Markets-Health-Care-Perspective/dp/0335204619/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1212299656&sr=1-1
http://www.amazon.com/Reforming-Markets-Health-Care-Perspective/dp/0335204619/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1212299656&sr=1-1
http://www.amazon.com/Reforming-Health-Care-Philosophy-International/dp/0471953253/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1212299795&sr=1-1
http://www.amazon.com/Reforming-Health-Care-Philosophy-International/dp/0471953253/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1212299795&sr=1-1
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 1 ودور الحكومةإصالح القطاع الصحي  

  2 هيكلة وأداء األنظمة الصحية 

 3 شرح األداء واستجابات اإلصالح 

 4 البيروقراطية التجارية: المركزية إدارة المستشفى 

  5 البيروقراطية التجارية: المركزية إدارة المستشفى 

 6 االختبار الدوري االول 

 7 الخدمةزيادة الموارد الحكومية عن طريق فرض رسوم  

  8 شراء الحكومة للخدمة الخاصة 

 9 شراء الحكومة للخدمة الخاصة 

 10 تنظيم وتمكين القطاع الخاص 

 11 تنظيم وتمكين القطاع الخاص 

 12 االختبار الدوري الثاني 

 13 أخذ الطاقة االستيعابية بعين االعتبار 

 14 إعادة تشكيل إصالح القطاع الصحي 

 15 إصالح القطاع الصحيإعادة تشكيل  

  االختبار النهائي 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

عمل نظري

 ي

 معتمد تدريب

 BHS 381 0 0 3 3 381صح  التدريب الصيفي
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]   [        [ إجباري  المقرر:  ]    المتطلبات السابقة

  اختياري

 قسم إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

التدريب العملي هو إحدى متطلبات الدراسة بقسم إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات للطالب 

المتوقع تخرجه لتطبيق ما تعلمه الطالب خالل مراحل دراسته الجامعية في احد المنظمات الصحية 

للتعرف عن كثب كيفية عمل هذه المنظمات ويتطلب ذلك قضاء سبعة أسابيع كمقيم متدرب بنظام اليوم 

 الكامل خالل الفصل الصيفي

  Course objectivesأهداف المقرر 

 لمعايشة بيئة العمل الحقيقية التي يتوقع عمله بها بعد تخرجه. إتاحة الفرصة للطالب  .1

ممارسة الطالب للعمل التطبيقي داخل ميدان العمل الحقيقي الالزم الستكمال إعداده إعداداً مهنياً  .2

 وفنياً وسلوكياً .

 إتاحة الفرصة للطالب في اختيار أماكن العمل المناسبة لرغباته.  .3

بالجهة التعليمية مع متطلبات سوق العمل خالل فترة التدريب مما الربط بين مخرجات التعليم  .4

 يساعد على تعزيز وجود فرص وظيفية للخريجين.

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 يكلف الطالب باالطالع على عدد من األبحاث الحديثة والمنشورة في مجالت علمية محكمة. .1

 خالل قراءته لمجموع من األبحاث الحديثة.يكلف الطالب بإعداد مشروع بحث من  .2

 التدريب العملي في إحدى مكاتب المحاسبة والمراجعة أو القطاعات العامة والخاصة. .3

 إعداد تقرير مفصل عما قام به الطالب خالل فترة التدريب. .4

يقوم األستاذ المشرف على الطالب بمناقشته فيما أنجزه من أعمال خالل فترة التدريب وفي  .5

 البحث الذي أعده. مشروع

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

إفساح المجال أمام الطالب للتعرف على الواقع العملي والتدرب على تطبيق المهارات والثقافة  .1

الفرصة لهم لكسب الخبرة العملية والتدريب قبل التخرج النظرية المكتسبة أثناء الدراسة، وإتاحة 

 تحت إشراف مشرفين مؤهلين.

مساعدة الطالب على اختيار المجال الوظيفي المناسب لميولهم وطموحاتهم نتيجة لتعرفهم عن  .2

 قرب على طبيعة الوظائف المختلفة ومتطلباتها .

بالمواعيد وتحمل المسئولية إكساب الطالب آداب وسلوك العمل مثل االنضباط وااللتزام  .3

 وتدريبهم على العمل الجماعي لتعزيز مقدراتهم وكفاءتهم كأفراد.

مساعدة الطالب على التعرف على مواطن القوة والضعف لديهم مما يساعد على تطوير  .4

 إمكانياتهم وقدراتهم قبل دخولهم بصورة دائمة إلى سوق العمل .

لعمل المناسبة لتخصصه والفوائد التي يقدمها صاحب فرصة للمتدرب لتجميع معلومات عن بيئة ا .5

 العمل.
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 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 التفكير بمنهجيه علمية بموضوعات التدريب الصحية.  .1

 القدرة على حل المشكالت التي تظهر خالل التدريب العملي. .2

 تطبيقات التجارة اإللكترونية في الواقع العمليالقدرة على توظيف اغلب  .3

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

القدرة على العمل في جماعات في مناقشة وممارسة للتدريب على مجال من مجاالت إدارة  .1

 المستشفيات. الخدمات الصحية

 اكتساب مهارات قيادية في إدارة الخدمات الصحية المستشفيات .2

 اكتساب اخالقيات احترافية تتعلق بالعمل في المنظمات الصحية  .3

القدرة على التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية في موضوع التدريب المتخصص في الرعاية  .4

 الصحية

 ع على حاالت الممارسات العملية للمبادئ االخالقية.ممارسة السلوك االخالقي المهني واالطال  .5

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 اكتساب مهارات التطبيق العملي لوظائف إدارة الخدمات الصحية المستشفيات .1

 االخرين في نشاطات التجارة اإللكترونيةاكتساب مهارا ت التعامل والتواصل مع  .2

 اكتساب مهارات التحليل الكلي والمنطقي للقضايا العلمية والعملية في المؤسسات الصحية  .3

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 تقارير األداء. .4

 المشاركة مع اللجان والمشاريع الصحية. .5

 حاالت تطبيقية معينة. .6

 التقرير النهائي. .7

  الكتاب المقرر 

 ال يوجد كتاب لهذه المادة.

 

  المراجع المساندة:

 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 
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 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 التحضير لتدريب الطالب 

  2 البرنامج التدريبي 

 3 البرنامج التدريبي 

 4 البرنامج التدريبي 

  5 البرنامج التدريبي 

 6 البرنامج التدريبي 

 7 البرنامج التدريبي 

  8 عرض وتقديم التقرير النهائي 
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 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

عمل نظري

 ي

 معتمد تدريب

 BHS 424 3 0 0 3 424صح  ادارة التامين الصحي

 المتطلبات السابقة
BHS 321 

BHS 323 

[ إجباري     ]   [     المقرر:  ]  

 اختياري

 

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

تصميم هذه المادة لتركز على مفاهيم صناعه التامين بوجه عام وعلى التامين الصحي بوجه تم 

 خاص ونظام الضمان الصحي التعاوني وبرامجه المطبقة حاليا في المملكة.

  Course objectivesأهداف المقرر 

 اإللمام بصناعه التامين الصحي وخصائصها المختلفة محليا و عالميا. .1

بالجوانب اإلدارية والصحية المتعلقة بالتامين الصحي من قبل: األطباء والصيادلة اإللمام  .2

 والممرضين واإلداريين و...........(.

التأمين  –وشركات  -عيادات-مستوصفات -مراكز-منظمات الرعاية الصحية )مستشفيات .3

 والدواء...(.

زمة عن خصائص برامج تزويد اإلداريين الصحيين والدارسين بالمعلومات الضرورية الال .4

 التامين الصحي المختلفة وكيفيه إدارتها بكفاءة.

 تنميه المهارات والمعرفة البحثية لدى الدارسين عن التامين الصحي. .5

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  
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 مقدمة عن التأمين الصحي. .1

 خصائص التامين الصحي.  .2

 بالتأمين الصحي.المواضيع القانونية والتشريعية المتعلقة  .3

 تصنيف األمراض والترميز الحالي للمصطلحات اإلجرائية. .4

 الترميز الحالي للمصطلحات اإلجرائية. .5

 نظام ترميز اإلجراءات الشائع للرعاية الصحية. .6

 طرق تعويض أنواع وبرامج التأمين الصحي. .7

 أساسيات وتعليمات المطالبة التعويضية. .8

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 تحديد خصائص صناعة التأمين الصحي المختلفة. .1

 معرفة كيف تنظم منظمات الرعاية الصحية. .2

 معرفة اإلجراءات المختلفة لترميز المصطلحات. .3

 معرفة أنواع التأمين الصحي. .4

 التصنيفات المختلفة للتأمين الصحي.معرفة فن التعامل مع  .5

 معرفة كيفية تنفيذ التعويضات التأمينية. .6

 معرفة كيفية تسويق التأمين الصحي. .7

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 التفكير بمنهجيه علمية في اإلجراءات المختلفة لترميز المصطلحات.  .1

 على حل مشكالت التعامل مع التصنيفات المختلفة للتأمين الصحي.القدرة  .2

 القدرة على توظيف أنواع التأمين الصحي في الواقع العملي .3

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 ات في كيفية تسويق التأمين الصحي.القدرة على العمل في جماع .1

 اكتساب مهارات قيادية في صنع القرار .2

 اكتساب اخالقيات احترافية تتعلق بالعمل في منظمة التامين الصحي.  .3

 القدرة على التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية في موضوعات التامين الصحي. .4

 لصحي. ممارسة السلوك االخالقي المهني في نشاطات التامين ا 

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 اكتساب مهارات التطبيق العملي في استخدام الحاسب اآللي. .1

 اكتساب مهارا ت التعامل والتواصل مع الزبائن. .2

 مهارة تجميع المعلومات والتحليل اإلحصائي لها. .3

 مهارات التحليل الكلي والمنطقي للقضايا العلمية والعملية في التأمين الصحي.اكتساب  .4

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 
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 االختبارات. .1

 مشاركة. .2

 حاالت تطبيقية .3

 زيارات ميدانية .4

  الكتاب المقرر 

Understanding Health Insurance: A Guide to Billing and Reimbursement by 

Michelle A. Green and JoAnn C. Rowell (9th Edn.), Thomson Delmar 

Learning, USA 2007. 

  المراجع المساندة:

SOTP Buying Health Plans and START Buying Health Insurance !: An Easy 

–TO- Understand Guide to the How and Why of Consumer Directed 

Healthcare (HAS,HRAs, and Deductible- First Medical Insurance) 

(Paperback) by Jeffrey Ingalls (Author), Daniel Ritter (Author). 

Financial Management of Health Care Organizations: An Intro to 

Fundamental Tools, Concepts, and Applications by William N. Zelman, 

Michael J. McCue, Alan R. Millikan, and Noah D. Glick (Hardcover - Nov 1, 

2007). 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية

 

 

 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 مقدمة عن التأمين الصحي 

  2 خصائص التامين الصحي 

 3 خصائص التامين الصحي 

 4 المواضيع القانونية والتشريعية المتعلقة بالتأمين الصحي 

http://www.amazon.com/Health-Care-Management-John-Schermerhorn/dp/0471790788/ref=sr_1_10?ie=UTF8&s=books&qid=1198061666&sr=1-10
http://www.amazon.com/Financial-Management-Health-Care-Organizations/dp/063123098X/ref=sr_1_30?ie=UTF8&s=books&qid=1203783712&sr=1-30
http://www.amazon.com/Financial-Management-Health-Care-Organizations/dp/063123098X/ref=sr_1_30?ie=UTF8&s=books&qid=1203783712&sr=1-30
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  5 المواضيع القانونية والتشريعية المتعلقة بالتأمين الصحي 

 6 االختبار الدور األول 

 7 األمراض والترميز الحالي للمصطلحات اإلجرائية تصنيف 

  8 الترميز الحالي للمصطلحات اإلجرائية 

 9 الترميز الحالي للمصطلحات اإلجرائية 

 10 نظام ترميز اإلجراءات الشائع للرعاية الصحية 

 11 نظام ترميز اإلجراءات الشائع للرعاية الصحية 

 12 االختبار الدوري الثاني 

 تعويض أنواع وبرامج التأمين الصحيطرق  

 

13 

 14 أساسيات وتعليمات المطالبة التعويضية 

 15 أساسيات وتعليمات المطالبة التعويضية 

  االختبار النهائي 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
نظر

 ي

عمل

 ي

 تدريب

 BHS 425 3 0 0 3 425صح  االدارة االستراتيجية الصحية

[ إجباري     ]   [     المقرر:  ]   BHS 321 المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها
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بالمفاهيم والنظريات والقضايا والطرق التي يمكن تطبيقها في اإلدارة تعريف الطالب 

 االستراتيجية الصحية التي تعتبر األساس للتخطيط االستراتيجي.

  Course objectivesأهداف المقرر 

 فهم أسس ومفاهيم وطرق اإلدارة االستراتيجية. .1

 االستراتيجي. تحديد احتياجات المجتمع من الخدمات الصحية والتخطيط  .2

 تطبيق مراحل التخطيط واإلدارة االستراتيجية على الخدمات الصحية. .3

 فهم أسس ومبادئ التخطيط االستراتيجي وتطبيقها على المنشأة الصحية. .4

 تطبيق مبادئ التخطيط ومراحله على الخدمات الصحي .5

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 والمفاهيم األساسية لإلدارة االستراتيجية في القطاع الصحي.المقدمة التي تشمل األسس  .1

 المراحل التي تمر بها العملية التخطيطية والمراحل التي يدرس بها التخطيط. .2

 كيفية اإلدارة االستراتيجية المكانية والوظيفية في المنشآت الصحية. .3

 للمنظمات الصحية.عملية اإلدارة االستراتيجية وتحليل البيئة الداخلية والخارجية  .4

 التخطيط االستراتيجي من حيث العملية والمراحل الوظيفية للمنظمات الصحية. .5

 تطبيقات عملية على اإلدارة والتخطيط االستراتيجي الصحي. .6

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 معرفة مبادئ أسس اإلدارة االستراتيجية على المنشأة الصحية. .1

 معرفة منهج علمي في الخطط الصحية لمواجهة المشكالت الصحية. .2

 معرفة التوافق بين البيئة الداخلية للمنظمة والبيئة الخارجية. .3

 التعرف على تطبيق الحديث والتطوير وكسر الجمود. .4

 

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 هاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:بن

 التفكير بمنهجيه علمية في الخطط الصحية لمواجهة المشكالت الصحية.  .1

 القدرة على حل مشكالت التوافق بين البيئة الداخلية للمنظمة والبيئة الخارجية. .2

 القدرة على توظيف مبادئ أسس اإلدارة االستراتيجيةفي الواقع العملي .3

 Interpersonal skills and responsibilitiesشخصية وتحمل المسؤولية مهارات  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 القدرة على العمل في جماعات في مناقشة االستجابة السريعة لحاجات المجتمع الصحي. .1

 اكتساب مهارات قيادية في طلب الدعم الداخلي والخارجي .2

 احترافية تتعلق بالعمل في المنظمات الصحية اكتساب اخالقيات  .3

القدرة على التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية في االستجابة السريعة لحاجات المجتمع  .4

 الصحي

ممارسة السلوك االخالقي المهني واالطالع على حاالت الممارسات الالأخالقية في التجارة   .5

 اإللكترونية.



116 
 

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 اكتساب مهارات صنع القرار.  .1

 اكتساب مهارا ت التعامل والتواصل مع االخرين في تحليل وتوقع البيئة الصحية المستقبلية. .2

 اكتساب مهارات تحليل احتياجات المجتمع الصحي وإعداد خطط صحية تفي بها. .3

  التقييم للعناصر الرئيسية السابقة طرق 

 االختبارات. .1

 مشاركة. .2

 حاالت تطبيقية .3

 زيارات ميدانية .4

 

  الكتاب المقرر 

Strategic Management of  Health Care Organizations. By W.J.Duncan, P.M. 

Ginter, and L.E. Sswyne . (Latest Edition By PWS-Kent Publishing Company, 

Boston, U.S.A) 2006. 

  المراجع المساندة:

Strategic Management of  Information Sys in Healthcare, Edited by Gordon 

D. Brown, Ph.D.; Tamara T. Stone, Ph.D.; Timothy B. Patrick, Ph.D. AUPHA 

Publishers (July 1, 2005). 

Healthcare Strategic Planning, Second Edition. By Alan M. Zuckerman.(Mar. 

2005) FACHE Publishers. 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية
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 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 المقدمة عن اإلدارة االستراتيجية في القطاع الصحي 

  2 األساسية لإلدارة االستراتيجية في القطاع الصحي األسس 

 3 المفاهيم األساسية لإلدارة االستراتيجية في القطاع الصحي 

 4 المراحل التي تمر بها العملية التخطيطية 

  5 المراحل التي يدرس بها التخطيط 

المنشآت االختبار الدوري االول، كيفية اإلدارة االستراتيجية المكانية في  

 الصحية
6 

 كيفية اإلدارة االستراتيجية الوظيفية في المنشآت الصحية 

 االختبار الدوري االول

7 

  8 عملية اإلدارة االستراتيجية 

 9 عملية تحليل البيئة الداخلية للمنظمات الصحية 

 10 عملية تحليل البيئة الخارجية للمنظمات الصحية 

 11 العمليات للمنظمات الصحيةالتخطيط االستراتيجي من حيث  

التخطيط االستراتيجي من حيث المراحل الوظيفية  االختبار الدوري الثاني 

 للمنظمات الصحية
12 

 13 التخطيط االستراتيجي من حيث المراحل الوظيفية للمنظمات الصحية 

 14 تطبيقات عملية على اإلدارة 

 15 الصحيتطبيقات عملية على التخطيط االستراتيجي  

  االختبار النهائي 
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 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
نظر

 ي

عمل

 ي

 تدريب

 BHS 426 3 0 0 3 426صح  إدارة التقنيات والمواد الطبية

[    ]       المقرر:  ]    [ إجباري BHS 323 المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

يتضمن هذا المقرر عرضاً لطبيعة وأهمية وخصوصية إدارة المواد الطبية والتقنيات الطبية 

وخطة المستشفى أو المرفق الصحي إلدارة المواد المتطورة في المنظمات الصحية والمستشفيات 

واألجهزة بكفاءة وفاعلية والطرق واألنشطة والسياسات المتبعة لتحقيق ذلك وإجراءات الشراء والمواد 

 التالفة وطرحها للتخلص منها وأنشطة التخزين والرقابة عليها...

  Course objectivesأهداف المقرر 

على أهمية إدارة المواد والتقنيات الطبية وموقعها بالهيكل التنظيمي تعريف الطالب والطالبات  .1

 في المنظمات الصحية المختلفة.

تعريف الطالب والطالبات بدور إدارة المواد الطبية والتقنيات الطبية واستمرارية تقديم  .2

 الخدمات الصحية والتشخيصية والعالجية في المستشفى والمنظمات الصحية األخرى.

لطبيعة الخاصة إلدارة المواد الطبية والتقنيات الطبية في المستشفيات كعملية إدارية إدراك ا .3

 مستمرة تتطلب تخطيط وتنظيم ومراقبة ومتابعة باستمرار.

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

طبيعة إدارة المواد والتقنيات واألجهزة الطبية في القطاع الصحي)الخطوط العريضة إلدارة  .1

 المواد، أهدافها، تبتين المواد، جودة مناسبة، سعر مناسب(.

 العوامل المؤثرة في مواد المستشفيات والمرافق الصحية األخرى كماً ونوعاً. .2

 الموقع التنظيمي والتنظيم الداخلي إلدارة المواد في المستشفيات. .3

د المستشفيات، طبيعة المواد والتقنيات واألجهزة الطبية في المستشفيات )أسس تصنيف موا .4

 التطبيقات المعتمدة لمواد المستشفيات(.

كمية الشراء االقتصادية، سياسات الشراء )الشراء المركزي لمجموعة مستشفيات، جودة  .5

 الشراء، إجراءات الشراء(.

 تخطيط الشراء في المستشفيات والمؤسسات الصحية )اختيار مصدر التوريد المناسب(. .6

 ن. التخزين والرقابة على المخزو .7
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  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

القدرة على التمييز بين المواد الطبية وغير الطبية المستخدمة في المستشفيات والمرافق الصحية  .1

 األخرى وإدراك خصوصيتها.

 لمخازن المستشفيات والمرافق الصحية األخرىالمعرفة بالسجالت الضرورية  .2

 فهم السياسات الصحية إلي توجه للعمل في هدا المجال. .3

 استيعاب مدى أهمية نظم التخزين والرقابة على المخزون في منظمات الرعاية الصحية. .4

 المقدرة على وضع تصور أولي لخطة متكاملة إلدارة المواد الصحية في المستشفى. .5

 Cognitive Skills مهارات علمية -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 التفكير بمنهجيه علمية في ادراك خصوصية المرافق الصحبة.  .1

 القدرة على حل مشكالت التمييز بين المواد الطبية وغير الطبية المستخدمة في المستشفيات. .2

 القدرة على توظيف السياسات الصحية  في الواقع العملي .3

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

القدرة على العمل في جماعات للوصول الى أهمية نظم التخزين والرقابة على المخزون في  .1

 منظمات الرعاية الصحية.

 خزين والرقابة على المخزوناكتساب مهارات قيادية في تطبيق نظم الت .2

 اكتساب اخالقيات احترافية تتعلق بالعمل في منظمات الرعاية الصحية  .3

 القدرة على التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية في ادارة التقنيات والمواد الطبية .4

ممارسة السلوك االخالقي المهني واالطالع على حاالت الممارسات الالأخالقية في منظمات   .5

 رعاية الصحية.ال

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 اكتساب مهارات التطبيق لنظم المخزون والسجالت والرقابة. .1

 اكتساب مهارا ت التعامل والتواصل مع االخرين العاملين على ادامة التقنيات والمواد الطبية. .2

اكتساب مهارات التحليل الكلي والمنطقي للقضايا العلمية والعملية في اصالح وصيانة المواد   .3

 الطبية.

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 االختبارات. .1

 مشاركة. .2

 حاالت تطبيقية. .3

 زيارات ميدانية. .4

  الكتاب المقرر 

Handbook of Health Care Material Management., By W.L.Scheyer., (July 

1985).  Aspen Publication , Latest Edition 
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  المراجع المساندة:

The Medical Record as Forensic Resource., by Campion Quinn, Jones and 

Bartlett Publishers, 2005. 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 طبيعة إدارة المواد والتقنيات واألجهزة الطبية في القطاع الصحي 

  2 واألجهزة الطبية في القطاع الصحيطبيعة إدارة المواد والتقنيات  

 3 العوامل المؤثرة في مواد المستشفيات والمرافق الصحية األخرى كماً ونوعاً  

 4 الموقع التنظيمي والتنظيم الداخلي إلدارة المواد في المستشفيات 

  5 الموقع التنظيمي والتنظيم الداخلي إلدارة المواد في المستشفيات 

طبيعة المواد والتقنيات واألجهزة الطبية في  الدوري االولاالختبار  

 المستشفيات 
6 

 7 طبيعة المواد والتقنيات واألجهزة الطبية في المستشفيات  

  8 كمية الشراء االقتصادية، سياسات الشراء  
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 9 كمية الشراء االقتصادية، سياسات الشراء  

 10 الصحية تخطيط الشراء في المستشفيات والمؤسسات  

 11 تخطيط الشراء في المستشفيات والمؤسسات الصحية  

 12 التخزين والرقابة على المخزون االختبار الدوري الثاني 

 13 التخزين والرقابة على المخزون 

 14 مناقشة حاالت خاصة في المرافق الصحية السعودية 

 15 مناقشة حاالت خاصة في المرافق الصحية السعودية 

  االختبار النهائي 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
نظر

 ي

عمل

 ي

 تدريب

 BHS 427 3 0 0 3 427صح  إدارة السجالت الطبية

[     المقرر:  ]    [ إجباري     ] BHS 321 المتطلبات السابقة

  اختياري

 قسم إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

هذه المادة عبارة عن مقدمة للمفاهيم والنظريات اإلدارية والصحية في إدارة السجالت الطبية 

 في المنظمات الصحية والمرافق الصحية األخرى.واستخدام السجالت الطبية 

  Course objectivesأهداف المقرر 

 معرفة سياسات وإجراءات العمل بأقسام السجالت الطبية في جميع أقسام المستشفى. .1

 معرفة كيفية تنظيم وتطوير أقسام السجالت الطبية .  .2

 العاملة معرفة الوصف الوظيفي ومتطلبات قسم السجالت الطبية من القوى .3
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  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 التعاريف والمصطلحات.  .1

 المعايير العامة. .2

 القواعد واألسس. .3

 تنظيم ومهام أقسام السجالت الطبية. .4

 القيادة ودورها في المنظمات الصحية وعالقتها مع الوحدات الصحية المختلفة. .5

 السياسات التشغيلية. .6

 السجالت الطبية من القوى العاملة.الوصف الوظيفي ومتطلبات قسم  .7

 األداء في المنظمات الصحية. .8

 إجراءات العمل والنماذج الطبية األساسية. .9

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 المستخدمة في القطاع الصحي. معرفة المفاهيم والنظريات واألساليب اإلدارية  .1

 معرفة استخدام مهارات البحث العلمي في إعداد التقارير والواجبات. .2

 االلتزام وتحمل ضغوط الدراسية  والعمل في القطاع الصحي.  .3

 القدرة على استخدام أدوات التحليل ووسائل االتصال المالئمة والمناسبة  في القطاع الصحي. .4

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

التفكير بمنهجيه علمية بالمفاهيم والنظريات واألساليب اإلدارية المستخدمة في القطاع  .1

 الصحي. 

 القدرة على حل مشكالت إعداد التقارير والواجبات. .2

 في القطاع الصحيالقدرة على توظيف أدوات التحليل ووسائل االتصال المالئمة والمناسبة   .3

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

القدرة على العمل في جماعات في مناقشة المفاهيم والنظريات واألساليب اإلدارية المستخدمة  .1

 في القطاع الصحي.

 ة في االلتزام وتحمل ضغوط الدراسية  والعمل في القطاع الصحي.اكتساب مهارات قيادي .2

 اكتساب اخالقيات احترافية تتعلق بالعمل في القطاع الصحي .3

القدرة على التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية في موضوعات ستخادم مهارات البحث  .4

 العلمي في إعداد التقارير والواجبات

ني واالطالع على حاالت الممارسات الالأخالقية في القطاع ممارسة السلوك االخالقي المه  .5

 الصحي.

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 اكتساب مهارات التطبيق العملي لتطبيقات التجارةاإللكترونية .1

االخرين في استخدام أدوات التحليل ووسائل االتصال اكتساب مهارا ت التعامل والتواصل مع  .2

 المالئمة والمناسبة  في القطاع الصحي

 اكتساب مهارات التحليل الكلي والمنطقي للقضايا العلمية والعملية في القطاع الصحي  .3



123 
 

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 االختبارات. .1

 مشاركة. .2

 حاالت تطبيقية. .3

  زيارات ميدانية. .4

  الكتاب المقرر 

Medical Records: Polices & Procedures Manual., By MOH. Riyadh, Saudi 

Arabia, 2006. 

  المراجع المساندة

The Medical Record as Forensic Resource., by Campion Quinn, Jones and 

Bartlett Publishers, 2005. 

 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 التعاريف والمصطلحات 

  2 المعايير العامة 

 3 المعايير العامة 
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 4 القواعد واألسس 

  5 القواعد واألسس 

 6 االول تنظيم ومهام أقسام السجالت الطبية االختبار الدوري 

 7 تنظيم ومهام أقسام السجالت الطبية 

  8 القيادة ودورها في المنظمات الصحية وعالقتها مع الوحدات الصحية المختلفة 

 9 القيادة ودورها في المنظمات الصحية وعالقتها مع الوحدات الصحية المختلفة 

 10 التشغيلية السياسات 

 11 الوصف الوظيفي ومتطلبات قسم السجالت الطبية من القوى العاملة 

الوصف الوظيفي ومتطلبات قسم السجالت الطبية من  االختبار الدوري الثاني 

 القوى العاملة
12 

 13 األداء في المنظمات الصحية 

 14 إجراءات العمل والنماذج الطبية األساسية 

 15 والنماذج الطبية األساسيةإجراءات العمل  

  االختبار النهائي 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

عمل نظري

 ي

تدري

 ب

 معتمد

 3 0 0 3   استخدام الخدمات الصحية

[    ]       المقرر:  ]    [ إجباري BHS 211 المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(
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  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

يهتم هذا المقرر باستخدام الخدمات الصحية والمستشفيات والمرافق الصحية والعوامل المؤثرة 

 الخدمات.على ذلك وكيفية التحكم في استخدام هذه 

  Course objectivesأهداف المقرر 

 التعرف على المفاهيم والنظريات ذات العالقة باستخدام الخدمات الصحية. .1

 تحديد العوامل ذات التأثير االيجابي والسلبي بالتحكم في درجة االستخدام. .2

والبيئة  تحديد دور مقدمي الخدمات الصحية في استخدام الخدمات الصحية وعالقة ذلك بالتمويل .3

 الصحية.

إلقاء الضوء على األساليب واالستراتيجيات التي يمكن استخدامها للتخفيف من االزدحام على  .4

 الخدمات الصحية

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 مقدمة عن المادة. .1

 مفاهيم وتعاريف ونظريات االستخدام للخدمات الصحية. .2

 الخدمات الصحية.أساليب االزدحام والضغط الكبير على  .3

 كيفية التحكم في استخدام الخدمات الصحية. .4

 استخدام المعايير الدولية للتحكم في درجة استخدام الخدمات الصحية. .5

 أساليب واستراتيجيات الحد من سوء استخدام الخدمات الصحية. .6

 أساليب واستراتيجيات تسهيل وتطوير الحصول على الخدمات الصحية. .7

 

 

  (:Course Outcomesللمقرر ) المخرجات المتوقعة

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 تتعلق بفهم تعريف ومفاهيم ونظريات استخدام خدمات الرعاية الصحية. .1

 معرفة كيفية التحكم في درجة االستخدام والتقليل من سوء استخدام خدمات الرعاية الصحية. .2

 حصاءات الطبية المتعلقة باالستخدام.كيفية استخدام اإل .3

 تطوير استخدام الحاسب اآللي إلجراء دراسات تحليلية الستخدام بعض الخدمات الصحية. .4

 استخدام المعلومات الصحية التخاذ القرارات المناسبة . .5

 احترام المرضى وتقدير مدى حاجتهم للخدمات الصحية. .6

 رارات المتعلقة بذلك.تحمل المسئولية في تقديم الخدمات واتخاذ الق .7

 الرعاية في التطوير وااللتزام بواجبات ومسئوليات العمل. .8

 استخدام مهارات التحليل واالتصال في تحسين بيئة العمل. .9

استخدام قنوات االتصال المناسبة مع مقدمي الخدمة والمرضى لفهم كيفية استخدام الخدمات   .10

 الصحية االستخدام المناسب.

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 التفكير بمنهجيه علمية لتطبيقات التجارة اإللكترونية في المنظمات.  .1

 القدرة على حل مشكالت استخدام التجارةاإللكترونية في المنظمات. .2
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 القدرة على توظيف اغلب تطبيقات التجارة اإللكترونية في الواقع العملي .3

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 القدرة على العمل في جماعات في مناقشة وممارسة نشاطات التجارة اإللكترونية. .1

 اكتساب مهارات قيادية في تطبيقات التجارةاإللكترونية .2

 اخالقيات احترافية تتعلق بالعمل في المنظمات االدارية اكتساب  .3

 القدرة على التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية في موضوعات التجارة اإللكترونية .4

ممارسة السلوك االخالقي المهني واالطالع على حاالت الممارسات الالأخالقية في التجارة   .5

 اإللكترونية.

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 اكتساب مهارات التطبيق العملي لتطبيقات التجارةاإللكترونية .4

 اكتساب مهارا ت التعامل والتواصل مع االخرين في نشاطات التجارة اإللكترونية .5

 والعملية في التجارة اإللكترونيةاكتساب مهارات التحليل الكلي والمنطقي للقضايا العلمية   .6

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 االختبارات. .1

 مشاركة. .2

 حاالت تطبيقية .3

 زيارات ميدانية .4

  الكتاب المقرر 

Medical and Non-medical Hospital Utilization, 2005, By Paul Press, Linda, 

Xip. 

  المراجع المساندة:

Managing patient fellow-strategies and solutions for addressing hospital. By 

Inc. joint commission Resources Publishers (Jan. 2004). 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية
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 لتوزيع محتوى المقرر النظريالجدول الزمني 

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 مقدمة عن المادة 

  2 مقدمة عن المادة 

 3 مفاهيم وتعاريف ونظريات االستخدام للخدمات الصحية 

 4 مفاهيم وتعاريف ونظريات االستخدام للخدمات الصحية 

  5 مفاهيم وتعاريف ونظريات االستخدام للخدمات الصحية 

أساليب االزدحام والضغط الكبير على الخدمات  االختبار الدوري االول 

 الصحية
6 

 7 أساليب االزدحام والضغط الكبير على الخدمات الصحية 

  8 كيفية التحكم في استخدام الخدمات الصحية 

 9 كيفية التحكم في استخدام الخدمات الصحية 

 10 درجة استخدام الخدمات الصحيةاستخدام المعايير الدولية للتحكم في  

 11 استخدام المعايير الدولية للتحكم في درجة استخدام الخدمات الصحية 

أساليب واستراتيجيات الحد من سوء استخدام الخدمات  االختبار الدوري الثاني 

 الصحية
12 

 13 أساليب واستراتيجيات الحد من سوء استخدام الخدمات الصحية 

 14 واستراتيجيات تسهيل وتطوير الحصول على الخدمات الصحيةأساليب  

 15 أساليب واستراتيجيات تسهيل وتطوير الحصول على الخدمات الصحية 

  االختبار النهائي 
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 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
نظر

 ي

عمل

 ي

 تدريب

 BHS 432 3 0 0 3 432صح  تسويق الخدمات الصحية

[ إجباري     ]   [     المقرر:  ]   BHS 211 المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

بشكل يجعل الدارس ملماً بالمفاهيم والخبرات والممارسات التسويقية  لقد تم تصميم هذه المادة

في مجال الخدمات الصحية والمستشفيات وتركز المادة على بيان أهمية التسويق الصحي وسلوك 

المنتفعين بالمنتج الصحي مع شرح وتفصيل سبل تصميم وتطوير الخدمات الصحية وتسعيرها 

 وترويجها وتوزيعها.

  Course objectivesالمقرر أهداف 

 التمييز بين العناصر المختلفة للبيئة التسويقية وتحديد أثرها على ممارسة التسويق الصحي. .1

 تقسيم السوق الصحي إلى قطاعات تسويقية وتحديد القطاعات المستهدفة.  .2

 إدارة عناصر المزيج التسويقي بشكل مربح للمستشفى ومرضي لعمالئها " المرضى". .3

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 مخلفية عامة في التسويق والخدمات التسويقية .1

 األهمية  –التطور  –التسويق الصحي: المفهوم  .2

 تحليل سلوك المستهلك  .3

 نظم المعلومات التسويقية  .4

 خطوات إجراء البحث التسويقي الصحي .5

 تجزئة السوق الصحي .6

 حاالت وتطبيقات .7

 الخدمات(منتجات المستشفى ) .8

 التوعية في الخدمة الصحية .9

 الترويج الصحي .10

 التسعير للخدمات الصحية .11

 التوزيع للخدمات الصحية .12

 حاالت وتطبيقات .13
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  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 المختلفة في القطاع الصحي .التعريف بالنشاطات الترويجية  .1

 التعريف بمنافذ التوزيع المختلفة التي تعمل في القطاع الصحي . .2

 التعرف على األسس العلمية في التسويق للخدمات الصحية . .3

 القدرة على عمل البحوث التسويقية في القطاع الصحي . .4

 مهارات  القدرة على التعامل مع البيئية الصحية داخلياً وخارجياً . .5

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 التفكير بمنهجيه علمية بالنشاطات الترويجية المختلفة في القطاع الصحي.  .1

 القدرة على حل مشكالت بمنافذ التوزيع المختلفة التي تعمل في القطاع الصحي. .2

 التسويق للخدمات الصحية.القدرة على توظيف األسس العلمية في  .3

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 القدرة على العمل في جماعات في تحليل السياسات التسويقية وتطويرها .1

 داخلياً وخارجياً  اكتساب مهارات قيادية في التعامل مع البيئية الصحية .2

 اكتساب اخالقيات احترافية تتعلق بالعمل في المنظمات الصحية .3

 القدرة على التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية في موضوعات تسويق الخدمات الصحية. .4

 ممارسة السلوك االخالقي المهني واالطالع على حاالت من تسويق الخدمات الصحية.  .5

 Analysis and communicationواالتصال مهارات التحليل  -د

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 اكتساب مهارات القدرة على تحليل السياسات التسويقية وتطويرها  .1

 اكتساب مهارات التعامل مع مختلف فئات المجتمع مرضي ومندوبي خدمات صحية .  .2

 ا العلمية والعملية في التجارة االكترونيةاكتساب مهارات التحليل الكلي والمنطقي للقضاي  .3

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 المشاركة الفصلية                   .1

 مشروعات وأبحاث                 .2

 حاالت عملية وواجبات             .3

 االختبار النصفي                    .4

 االختبار النهائي .5
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  الكتاب المقرر 

Philip Kotler, Roberta N. Clarke., Marketing For Health Care Organizations. 

(New jersey : Prentice – Hall, Iinc, 1987. 

  المراجع المساندة:

 (.2005د. ياسر ثامر البكري، تسويق الخدمات الصحية )عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 خلفية عامة في التسويق والخدمات التسويقية 

  2 األهمية  –التطور  –التسويق الصحي: المفهوم  

 3 األهمية  –التطور  –التسويق الصحي: المفهوم  

 4 تحليل سلوك المستهلك  

  5 نظم المعلومات التسويقية، خطوات إجراء البحث التسويقي الصحي 

 6 االختبار الدوري األول 

 7 تجزئة السوق الصحي 
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  8 حاالت وتطبيقات 

 9 منتجات المستشفى )الخدمات( 

 10 الصحيةالتوعية في الخدمة  

 11 الترويج الصحي، التسعير للخدمات الصحية 

 12 االختبار الدوري الثاني 

 13 التوزيع للخدمات الصحية 

 14 حاالت وتطبيقات 

 15 حاالت وتطبيقات 

  االختبار النهائي 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
نظر

 ي

عمل

 ي

 تدريب

 BHS433 3 0 0 3 433صح  سياسات الرعاية الصحية

[ إجباري     ]   [     المقرر:  ]   BHS 321 المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  ومطبوعاتهامختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة 

تم تصميم هذه المادة لتركز على سياسات وخصائص برامج الرعاية الصحية ونظمها المختلفة 

ً مع االستعانة بخبرات منظمة الصحة  المطبقة في المملكة وبعض الدول المعروفة بتطورها صحيا

والعالجية والتأهيلية العالمية في هذا المجال )الصحة والمرض ومستويات الرعاية الصحية الوقائية 

ومقاييس الصحة ومؤثراتها ومفاهيم الصحة العامة ومجاالت الصحة العامة وميادينها والرعاية 

 الصحية األولية والطب البديل .... الخ(.

  Course objectivesأهداف المقرر 
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الفعالية اإللمام بسياسات وخصائص برامج الرعاية الصحية المطبقة محلياً وعالمياً من حيث  .1

 والكفاءة واإلنصاف.

اإللمام بسياسات الرعاية الصحية المتعلقة بحقوق وواجبات مقدمي خدمات الرعاية الصحية  .2

)األطباء والصيادلة والممرضين ومنظمات الرعاية الصحية من مستشفيات ،مراكز، عيادات( 

 والمرضى.

3.  ً  .التعرف على كيفية تحليل وتطوير السياسات الصحية جزئياً وكليا

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 المقدمة وتتضمن مناقشة التعاريف والمفاهيم ذات العالقة بسياسات الرعاية الصحية.  .1

 بحوث وتحليل السياسات الصحية.    .2

 الفعالية : مفاهيم ومنهجيات. .3

 الفعالية: دليل وتطبيق. .4

 الكفاءة: مفاهيم ومنهجيات. .5

 الكفاءة : دليل وتطبيق. .6

 اإلنصاف: مفاهيم ومنهجيات. .7

 اإلنصاف : دليل وتطبيق. .8

 حقوق ومسئولية المرضى ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.   .9

 األخطاء الطبية. .10

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 المطبقة محلياً وعالمياً.معرفة السياسات الصحية  .1

 استخدام المعايير االقتصادية واإلحصائية. .2

 احترام حقوق الغير وااللتزام بالسياسات العامة ذات المصلحة المشتركة. .3

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 المطبقة محلياً وعالمياً. التفكير بمنهجيه علمية في السياسات الصحية  .1

 القدرة على حل مشكالت استخدام المعايير االقتصادية واإلحصائية. .2

 القدرة على توظيف احترام حقوق الغير في الواقع العملي .3

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن

 القدرة على العمل في جماعات في مناقشة السياسات الصحية المطبقة محلياً وعالمياً. .1

 اكتساب مهارات قيادية في استخدام المعايير االقتصادية واإلحصائية .2

 اكتساب اخالقيات احترافية تتعلق بالعمل في منظمات الرعاية الصحية .3

 في موضوع سياسات الرعاية الصحية.القدرة على التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية  .4

  .ممارسة السلوك االخالقي المهني في تجسيد سياسات الرعاية الصحية .5

 

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 المصلحة المشتركةالقدرةاحترام حقوق الغير وااللتزام بالسياسات العامة ذات  .1
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 اكتساب القدرة على القدرة على إجراء االتصاالت الشفوية والكتابية .2

 اكتساب مهارات التحليل الكلي والمنطقي للقضايا العلمية والعملية في التجارة اإللكترونية.  .3

4.  

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 االختبارات. .1

 مشاركة. .2

 حاالت تطبيقية. .3

 ميدانيةزيارات  .4

  الكتاب المقرر 

Public Challenges in Modern Health Care. By David Mechanic, University 

Press,2005. 

  المراجع المساندة:

 هـ.المؤلف:طالل بن عايد األحمدي.1425إدارة الرعاية الصحية )الرياض :معهد اإلدارة العامة( ،

والكفاءة واإلنصاف ، لو  آن  ادي ،تشارلز بيجلي، دافيد الفعالية  –تقويم نظام الرعاية الصحية 

 م.2000هـ 1420لرسون،كارل سيلتز)ترجمة :د.عبدالمحسن الحيدر(.الرياض : معهد اإلدارة العامة ،

 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري



134 
 

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

المقدمة وتتضمن مناقشة التعاريف والمفاهيم ذات العالقة بسياسات الرعاية  

 الصحية
1 

  2 بحوث وتحليل السياسات الصحية 

 3 بحوث وتحليل السياسات الصحية 

 4 الفعالية : مفاهيم ومنهجيات 

  5 الفعالية: دليل وتطبيق 

 6 الكفاءة: مفاهيم ومنهجيات االختبار الدوري االول 

 7 الكفاءة : دليل وتطبيق 

  8 اإلنصاف: مفاهيم ومنهجيات 

 9 اإلنصاف: مفاهيم ومنهجيات 

 10 اإلنصاف : دليل وتطبيق 

 11 اإلنصاف : دليل وتطبيق 

المرضى ومقدمي خدمات الرعاية حقوق ومسئولية  االختبار الدوري الثاني 

 الصحية
12 

 13 حقوق ومسئولية المرضى ومقدمي خدمات الرعاية الصحية 

 14 األخطاء الطبية 

 15 األخطاء الطبية 

  االختبار النهائي 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 
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نظر

 ي

عمل

 ي

 عدد تدريب

الوحدا

 ت

 معتمد

 BHS 441 3 0 0 3 441صح  أخالقيات المهن الصحية

 المتطلبات السابقة
BHS 321 

BHS  323 

[ إجباري     ]   [     المقرر:  ]  

 اختياري

 

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

ال تستقيم الحياة اإلنسانية ويكمل سيرها بانتظام إال بضوابط سلوكية تنظم عالقات الناس فيا 

بينهم. ومن بين تلك الضوابط )األخالق( التي حثت الشريعة اإلسالمية اإلنسان المسلم بالتحلي بأحسنها. 

ق الحميدة :)وإنك عبده ورسوله محمد صلى هللا عليه وسلم، بصفة األخال -عز وجل –فقد امتدح هللا 

. كما يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم :)إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق(. 4لعلى خلق عظيم(  القلم:

ومن هنا تعتبر أخالقيات الوظيفة من أعظم األمور التي يجب مراعاتها لمساسها بحياة اإلنسان 

ة وخمس آية تتحدث عن العمل واالهتمام االجتماعية واألخالقية حيث أن القرآن الكريم فيه نحواً من مائ

بأخالق المهنة ينطلق من مفهوم قوله تبارك وتعالى )ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة 

. إن االلتزام بأخالقيات المهنة له األثر الكبير في كفاءة األجهزة الخاصة 89وبشرى للمسلمين( النحل :

يتها في تأدية رسالتها على أكمل وجه، وكذلك قدرتها على تحقيق والحكومية وحسن سيرها ومدى فعال

 األهداف والغايات التي تسعى إليها، مما يعود بالفائدة والخير العميم على الوطن والمواطنين. 

  Course objectivesأهداف المقرر 

الشريعة إبراز األصالة والتميز للفكر اإلداري األخالقي اإلسالمي الذي تشكل من مصادر  .1

 اإلسالمية األساسية وغير األساسية.

 دراسة المسائل األخالقية ذات العالقة بالمهن الصحية وتقنيات العالج وسبل إيصال الخدمة. .2

تطوير استراتيجيات لكيفية استخدام التقنية الطبية ومعايير خدمة ذات مستوى أخالقي وفقها يتم  .3

 لنظرية األخالقية في الخدمات الصحية. تقديم الخدمات الصحية مع فهم بين التطبيق وا

 

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 أدب الطبيب. .1

 معرفة وحل المشاكل األخالقية. .2

 المبادئ والفلسفات األخالقية.  .3

 مفهوم األخالق في الفكر اإلسالمي ووظائفها: .4

 األخالق في اللغة. .5

 األخالق في االصطالح. .6

 اإلسالمي.األخالق في الفكر اإلداري  .7

 أخالقيات المهن الصحية: .8
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 شرف علم ومهنة الطب وأهميتها. .9

 منشأ أخالقيات المهن الطبية. .10

 مبادئ أخالقيات المهن الصحية. .11

 خصائص أخالقيات المهن الصحية في اإلسالم. .12

 القواعد والمقاصد العامة ألحكام المهن الطبية. .13

 حل القضايا األخالقية. .14

 دليل اتخاذ القرار األخالقي : .15

 تصميم رسالة ورؤية وقيم المنظمة. .16

 أخالقيات مهنة الطب في المجتمع السعودي. .17

 تجاوب المنظمة مع المشاكل األخالقية. .18

 القضايا األخالقية اإلدارية: .19

 تضارب المصالح وواجب الوكيل. .20

 فقه الطبيب:  .21

 القضايا األخالقية الخاصة بالمنظمة والموظفين . .22

 المجتمع .القضايا األخالقية الخاصة بالمرضى و .23

 القضايا األخالقية الحيوية الطبية: .24

 أهمية دراسة القضايا الطبية المعاصرة. .25

 بنك الحليب البشري المختلط. .26

 مشكلة الخنثى بين الطب والفقه ] التحكم في جنس الجين ) االستصفاء ( [. .27

 االستنساخ النباتي والحيواني والبشري. .28

 .(.Consentاألجنة أطفال األنابيب ) اإلخصاب المعملي ونقل  .29

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 استيعاب أهمية األخالق في بيئية العمل. .1

 تعريف الدارسين بأسس وقواعد أخالقيات الطب والفقه الطبي في اإلسالم. .2

 وأنظمة ممارسة مهنة الطب في المملكة.اإلحاطة بإرشادات  .3

 إدراك العالقة بين أخالقيات العمل وأهداف المنظمة.  .4

 تمكين الطالب من إتقان مهارات وأخالقيات التعامل مع المرضى والفريق الصحي والمجتمع. .5

 االلتزام باإلطار العام لآلداب والسلوكيات المتعلقة بالممارسة الطبية من منظور إسالمي. .6

 ة على تمييز السلوك األخالقي والغير أخالقي.القدر .7

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 التفكير بمنهجيه علمية بأسس وقواعد أخالقيات الطب.  .1

 القدرة على حل مشكالت العالقة بين أخالقيات العمل وأهداف المنظمة. .2

 وقواعد أخالقيات الطب والفقه الطبي في اإلسالمالقدرة على توظيف أسس  .3

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:
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القدرة على العمل في جماعات في مهارات وأخالقيات التعامل مع المرضى والفريق الصحي  .1

 والمجتمع.

 ساب مهارات قيادية في تطبيقات التجارةاإللكترونيةاكت .2

 اكتساب اخالقيات احترافية تتعلق بالعمل في المنظمات االدارية  .3

 القدرة على التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية في موضوعات التجارة اإللكترونية .4

قية في التجارة ممارسة السلوك االخالقي المهني واالطالع على حاالت الممارسات الالأخال  .5

 اإللكترونية.

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 اكتساب مهارات التطبيق العملي لتطبيقات التجارةاإللكترونية .1

 اكتساب مهارا ت التعامل والتواصل مع االخرين في نشاطات التجارة اإللكترونية .2

 اكتساب مهارات التحليل الكلي والمنطقي للقضايا العلمية والعملية في التجارة اإللكترونية  .3

 

 

 

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 االختبارات. .1

 مشاركة. .2

 حاالت تطبيقية. .3

 زيارات ميدانية. .4

  الكتاب المقرر 

Darr , Kurt : Ethics In Health Services Management , Health Professions Press       

Inc., Baltimore , 4th edition , 2005. 

  المراجع المساندة:

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية : أخالقيات مهنة الطب ، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 

 هـ.1423، الرياض ، 

،  3، زهير أحمد & البار، محمد علي : الطبيب : أدبه وفقهه ، دار القلم ، دمشق ، ط  السباعي

 هـ.1426

 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية
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 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع النظريالمحتوى  مالحظات

 1 أدب الطبيب 

  2 المبادئ والفلسفات األخالقية 

 3 معرفة وحل المشاكل األخالقية 

 4 مفهوم األخالق في الفكر اإلسالمي ووظائفها 

  5 القواعد والمقاصد العامة ألحكام المهن الطبية kأخالقيات المهن الصحية 

 6 االختبار الدوري االول 

 7 األخالقيةحل القضايا  

  8 دليل اتخاذ القرار األخالقي 

 9 مفهوم األخالق في الفكر اإلسالمي ووظائفها 

 10 القضايا األخالقية اإلدارية 

 11 فقه الطبيب 

 12 االختبارالدوري الثاني 

 13 القضايا األخالقية الحيوية الطبية 

 14 القضايا األخالقية المستحدثة 

 15 المستحدثةالقضايا األخالقية  

  االختبار النهائي 
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 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
نظر

 ي

عمل

 ي

 تدريب

 BHS 451 3 0 0 3 451صح  ادارة وضمان الجودة الصحية

]   [        [ إجباري  المقرر:  ]   BHS 321 المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

هذه المادة تعرف الطالب كيفية تطوير المعرفة والمهارات في تطبيق النظريات و المفاهيم 

الطالب كيفية فحص القوة التي تقود التغير في المنظمة المعاصرة في جودة اإلدارة. هذه المادة تعرف 

واإلدارة لمنظمات الرعاية الصحية والمضامين بالنسبة لمدراء الرعاية الصحية. الطرق التقليدية سوف 

تقارن مع الطرق الحديثة. جودة اإلدارة تعتبر عنصر أساسي لتطبيقات اإلدارة وهي مازالت تطور 

ذ في إدارة الصناعة الصحية. إدارة الجودة تعرف الطالب علي المفاهيم كمفهوم إداري مقبول للتنفي

األساسية إلدارة الجودة في بيئة الرعاية الصحية. متطلبات المنظمات المنظمة الخاصة بالجودة، منافع 

ومخاطر اإلدارة سوف يتم مناقشتها. تجميع المعلومات، التحقق، والتحليل، والبراعة الفنية للتقديم سوف 

درس. المادة تؤكد علي االستخدام المستمر ألهداف المعلومات والتغذية المرتدة لتطوير اإلجراءات، ت

 األنظمة، والمخرجات عن حالة المريض.

  Course objectivesأهداف المقرر 

 فهم مفهوم الجودة والتكتيكات للتدبير والتحكم وتطوير الجودة. .1

 لتنفيذ تطبيقات الجودة الشاملة.اكتساب المعلومات والمهارات الضرورية  .2

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 مبادئ وتطبيقات إدارة الجودة. .1

 إدارة المنافع. .2

 التصميم التنظيمي واإلدارة. .3

 االقتصاد، المالية، الحكومة في إدارة الجودة الطبية. .4

 علم المعلومات الطبية ونظم المعلومات. .5

 واألخالقية في إدارة  الجودة الطبية.المواضيع القانونية  .6

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )
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 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 معرفة الجودة واختيار أدوات تحكم الجودة. .1

 تصميم وتحديد مداخل تأكد وتحكم الجودة. .2

 الجودة.تطوير مفاهيم برامج إدارة  .3

 تحديد اثر الجودة في الربحية. .4

 التأكيد علي استمرارية تطوير الجودة. .5

 تنفيذ خطة األعمال المقادة عن طريق إدارة الجودة الشاملة. .6

 تبني إدارة الجودة الشاملة كاستراتيجية أساسية منظمات الرعاية الصحية.  .7

 مهارة استخدام الحاسب اآللي لتطوير المعلومات الصحية .   .8

 مهارة تجميع المعلومات وتحليلها إحصائياً كطريقة الستمرارية تطوير الجودة. .9

 التركيز على إدارة الجودة الشاملة كطريقة لالتصال مع الزبائن. .10

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 وتحكم الجودة. التفكير بمنهجيه علمية تصميم وتحديد مداخل تأكد  .1

 القدرة على حل مشكالت الجودة واختيار أدوات تحكم الجودة. .2

 القدرة على توظيف اغلب مداخل تأكد وتحكم الجودة في الواقع العملي .3

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 القدرة على العمل في جماعات  فيتنفيذ خطة األعمال المقادة عن طريق إدارة الجودة الشاملة. .1

اكتساب مهارات قيادية في تبني إدارة الجودة الشاملة كاستراتيجية أساسية منظمات الرعاية  .2

 الصحية

 اكتساب اخالقيات احترافية تتعلق بالعمل في منظمات الرعاية الصحية .3

 التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية في إدارة الجودة الشاملة كاستراتيجيةالقدرة على  .4

 ممارسة السلوك االخالقي المهني تجميع المعلومات وتحليلها  .5

 

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 مات وتحليلها إحصائياً كطريقة الستمرارية تطوير الجودة.اكتساب  مهارة تجميع المعلو .1

 التركيز على إدارة الجودة الشاملة كطريقة لالتصال مع الزبائن .2

 اكتساب مهارات التحليل الكلي والمنطقي للقضايا العلمية والعملية في إدارة الجودة الشاملة  .3

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 االختبارات. .1

 مشاركة. .2

 حاالت تطبيقية. .3

 زيارات ميدانية. .4

  الكتاب المقرر 
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Core Curriculum for Medical Quality Management by Acmq and American  

College of Medical Quality Jones and Bartlett Publishers (Feb 2005). 

  المراجع المساندة:

Improving Healthcare Quality and Cost with Six Sigma by Brett E. Trusko, 

Carolyn Pexton, Jim Harrington, and Praveen Gupta. Financial Team Press 

(Apr. 20, 2007). 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 مبادئ وتطبيقات إدارة الجودة 

  2 المنافعإدارة  

 3 إدارة المنافع 

 4 التصميم التنظيمي واإلدارة 

  5 التصميم التنظيمي واإلدارة 

 6 االقتصاد في إدارة الجودة الطبية االختبار الدوري االول 

 7 المالية في إدارة الجودة الطبية 

  8 الحكومة في إدارة الجودة الطبية 

http://www.amazon.com/Core-Curriculum-Medical-Quality-Management/dp/0763730610/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=books&qid=1202020118&sr=1-3
http://www.amazon.com/Improving-Healthcare-Quality-Cost-Sigma/dp/0131741713/ref=sr_1_7?ie=UTF8&s=books&qid=1276061631&sr=1-7
http://www.amazon.com/Praveen-Gupta/e/B001IR1QZM/ref=sr_ntt_srch_lnk_7?_encoding=UTF8&qid=1276061631&sr=1-7
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 9 علم المعلومات الطبية ونظم المعلومات 

 10 علم المعلومات الطبية ونظم المعلومات 

 11 علم المعلومات الطبية ونظم المعلومات 

 12 المواضيع القانونية في إدارة  الجودة الطبية االختبار الدوري الثاني 

 13 المواضيع القانونية في إدارة  الجودة الطبية 

 14 المواضيع األخالقية في إدارة  الجودة الطبية 

 15 المواضيع األخالقية في إدارة  الجودة الطبية 

  االختبار النهائي 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

نظر

 ي

عمل

 ي

 معتمد تدريب

موضوعات متقدمة في خدمات 

 الرعاية الصحية
 BHS 471 3 0 0 3 471صح 

[    المقرر:  ]    [ إجباري     ]   BHS 211 المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها

 يصف المقرر بعض المواضيع المتقدمة التي يحتاجها المدراء في مجال الرعاية الصحية

متضمناً المواضيع التالية: األوامر القيادة في مجال الرعاية الصحية، واالستراتيجيات اإلدارية في 

 إدارة المستشفى.

  Course objectivesأهداف المقرر 
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تهدف المادة إلى تعريف الطالب بالمواضيع األساسية واتي تعتبر تحدياً لدور المدراء في إدارة  .1

 المستشفى 

 الطالب االستراتيجيات اإلدارية في إدارة المستشفى.كما تعلم  .2

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 أ. األوامر القيادة في مجال الرعاية الصحية:

 فهم ومباشرة دور مدير الرعاية الصحية. .1

 صناعة التنظيمات االنتقالية. .2

 تأسيس بيئة العمل التقدمي. .3

 إدارة غير الفاعلين. .4

 النزعات والتغيير واألزمات.القيادة أثناء  .5

 تنسيق تصرفات فريق العمل التقدمية واألداء الفردي. .6

 استراتيجيات التحليل وصناعة القرار. .7

 تمثيل الوجود القيادي وتوجيهه. .8

 االستراتيجيات اإلدارية في إدارة المستشفى: .2

 تشجيع االبتكار.  .1

 اختيار وتعيين أفضل الممثلين. .2

 تقييم األداء. .3

 النقاش.استراتيجيات  .4

 الموازنة بين التصرفات اإلدارية واألخذ في التقدم. .5

 التعليم والتطوير. .6

 االتصاالت. .7

 ج.شرح األداء واستجابات اإلصالح:  

 الخطط التحليلية وأدوات صناعة القرار. .1

 اختيار الهيكل وسلوك نظام المقابالت. .2

 مراقبة وإدارة أوراق الدليل التوجيهي. .3

 ضاء الجسم المختلفة.معرفة أساس أجزاء ووظائف أع .4

 مقدمة في المختصرات الطبية. .5

 مقدمة في المختصرات المخبرية. .6

 مقدمة في المختصرات التشخيصية. .7

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 تحديد دور القيادة في إدارة المستشفيات. .1

 معرفة االستراتيجيات اإلدارية المختلفة في إدارة المستشفيات. .2

 معرفة الوسائل المختلفة لصناعة القرار في إدارة المستشفيات. .3

 معرفة فن القيادة في إدارة المستشفيات . .4

 معرفة كيفية اختيار العاملين للمستشفى. .5

 معرفة كيفية تقييم األداء في المستشفى. .6

 مهارة صنع القرار. .7
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 استخدام الحاسب اآللي. مهارة .8

 مهارات تجميع وتحليل البيانات. .9

 مهارات االتصال االستراتيجية والتي تقدم أعلى تأثير في إدارة المستشفيات. .10

 

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 المستشفيات. التفكير بمنهجيه علمية بدور القيادة في إدارة  .1

 القدرة على حل مشكالت االستراتيجيات اإلدارية المختلفة في إدارة المستشفيات. .2

 القدرة على توظيف فن القيادة في إدارة المستشفيات. .3

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

لقدرة على العمل في جماعات في تطبيق الوسائل المختلفة لصناعة القرار في إدارة ا .1

 المستشفيات.

 اكتساب مهارات قيادية في صنع القرار .2

 اكتساب اخالقيات احترافية تتعلق بالعمل في إدارة المستشفيات .3

 ياتالقدرة على التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية في موضوعات في إدارة المستشف .4

ممارسة السلوك االخالقي المهني واالطالع على حاالت الممارسات الالأخالقيةفي إدارة   .5

 المستشفيات.

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 البياناتاكتساب مهارات التطبيق العملي في استخدام الحاسب االلي وتجميع  .1

 اكتساب مهارا ت التعامل والتواصل مع االخرين في إدارة الفراد في المستشفيات .2

اكتساب مهارات التحليل الكلي والمنطقي للقضايا العلمية والعملية في االستراتيجيات اإلدارية   .3

 المختلفة في إدارة المستشفيات

  طرق التقييم للعناصر الرئيسية السابقة 

 الدوري األول.درجة لالمتحان  .1

 لالمتحان النصفي. .2

 درجات لالمتحان الدوري الثاني. .3

 درجة للبحث. .4

 درجة لالمتحان النهائي. .5

 درجات للحضور والمشاركة. .6

  الكتاب المقرر 

Handbook for the New Health care Managers Practical Strategies for the Real 

World by Donald N. Lombardi. Jossey-Bass (2001). 

 

 

  المراجع المساندة:
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Advanced Topics in Characterization of Composites by Michael Kessler. 

Trafford Publishers (July 6, 2006). 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع المحتوى النظري مالحظات

 1 فهم ومباشرة دور مدير الرعاية الصحية 

  2 االنتقالية وتأسيس بيئة العمل التقدميصناعة التنظيمات  

 3 إدارة غير الفاعلين 

http://www.amazon.com/Advanced-Characterization-Composites-Michael-Kessler/dp/1412036399/ref=sr_1_fkmr2_1?ie=UTF8&qid=1276061155&sr=1-1-fkmr2
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 4 القيادة أثناء النزعات والتغيير واألزمات 

  5 تنسيق تصرفات فريق العمل التقدمية واألداء الفردي 

 6 استراتيجيات التحليل وصناعة القراراالختبار الدوري األول  

 7 وتشجيع االبتكارتمثيل الوجود القيادي وتوجيهه  

  8 اختيار وتعيين أفضل الممثلين 

 9 تقييم األداء 

 10 استراتيجيات النقاش 

 11 الموازنة بين التصرفات اإلدارية واألخذ في التقدم 

 12 التعليم والتطوير واالتصاالت االختبار الدوري الثاني، 

 13 الخطط التحليلية وأدوات صناعة القرار 

 14 الهيكل وسلوك نظام المقابالتاختيار  

 15 مراقبة وإدارة أوراق الدليل التوجيهي 

  االختبار النهائي 

 

 )نموذج توصيف المقرر(

 المقرر اسم
الرمز/الر

 قم
Code/no. 

 ساعات عدد

 األسبوعية االتصال 

 عدد

الوحدا

 ت

 معتمد
نظر

 ي

عمل

 ي

 تدريب

 BHS 491 3 0 0 3 491صح  مشروع التخرج

[ إجباري     ]   [     المقرر:  ]    المتطلبات السابقة

  اختياري

  األقسام والكليات التي تتطلب هذا المقرر )إن وجد(

 

  مختصر وصف المقرر الستخدامه بموقع الجامعة ومطبوعاتها
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هذه المادة تعرف الطالب علي المنهج العلمي في األبحاث الصحية. تحتوي هذه المادة علي 

مواضيع صياغة سؤال البحث، إجراء المراجعة لألدبيات وكتابة مقترح البحث سوف يكتسب الطالب 

مهارات إجراء المقابلة وتصميم االستبانة، والطرق المناسبة للتحليل الكمي والنوعي. مواضيع 

 قرر.أخالقيات البحث مثل الحصول علي الموافقة والسرية والتي سوف يتم مناقشتها من خالل هذا الم

  Course objectivesأهداف المقرر 

 القدرة على فهم كيفية استعمال األساليب العلمية في األبحاث الصحية. .1

 القدرة على فهم كيفية استخدام واختيار األدوات في األبحاث الصحية. .2

 القدرة على فهم كيفية كتابة بحث جيد. .3

  Scientific contentsالمحتوى العلمي  

 الخدمات الصحية. مقدمة عن بحوث .1

 البحوث العلمية المستخدمة في المجال الصحي. .2

 كيفية إعداد البحوث الصحية. .3

 كيفية جمع البيانات عن طريق إجراء المقابالت. .4

 كيفية جمع البيانات عن طريق المالحظات. .5

 كيفية تصميم االستبيان كأداة لجمع البيانات. .6

 المقابالت.كيفية تحليل البيانات المجمعة عن طريق إجراء  .7

 كيفية تحليل البيانات المجمعة عن طريق المالحظات. .8

 كيفية تحليل البيانات عن طريق إجراء االستبيان. .9

 المطبوعات. .10

  (:Course Outcomesالمخرجات المتوقعة للمقرر )

 Knowledgeمعرفية  -أ

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 العلمية المستخدمة في المجال الصحي.معرفة الطالب لنوعية البحوث  .1

 معرفة الطالب كيفية إعداد البحوث الصحية. .2

 معرفة الطالب كيفية إجراء المقابالت. .3

 معرفة الطالب كيفية تصميم االستبيان. .4

 معرفة الطالب كيفية استخدام برامج التحليل اإلحصائي. .5

 االستبيان.معرفة الطالب فن التعامل مع األشخاص الذين يجيبون على أسئلة  .6

 تنمية قدرة الطالب علي الصبر واالعتماد علي نفسه في التحصيل العلمي. .7

 مهارة االتصال مع أفراد البيئة الداخلية والخارجية. .8

 مهارة تجميع المعلومات والتحليل اإلحصائي. .9

 معرفة الطالب كيفية تجميع وتحليل البيانات.. .10

 Cognitive Skillsمهارات علمية  -ب

 المقرر يكون الطالب قادراً على أن:بنهاية هذا 

 التفكير بمنهجيه علمية الختيار مشكلة بحثية في المجال الصحي.  .1

 القدرة على حل مشكالت عملية في المجال الصحي بأسلوب علمي.. .2

 القدرة على توظيف اغلب اساليب البحث الصحي في الواقع العملي .3

 Interpersonal skills and responsibilitiesمهارات شخصية وتحمل المسؤولية  -ج
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 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 القدرة على العمل في جماعات في مناقشة مشكلة بحثية في المجال الصحي. .1

 اكتساب مهارات قيادية في منهجية البحث العلمي في المجال الصحي. .2

 الدراسات في المجال الصحي. اكتساب اخالقيات احترافية تتعلق بجمع البيانات واجراء  .3

القدرة على التعلم الذاتي وتطوير المهارات الذاتية في موضوعات البحث العلمي في هذا  .4

 المجال.

 ممارسة السلوك االخالقي المهني في اجراء البحوث الصحية..  .5

 Analysis and communicationمهارات التحليل واالتصال  -د

 ادراً على أن:بنهاية هذا المقرر يكون الطالب ق

 اكتساب مهارات التطبيق العملي ألساليب البحث العلمي في المجال الصحي. .1

 اكتساب مهارا ت التعامل والتواصل مع االخرين في نشاطات البحث العلمي. .2

 اكتساب مهارات التحليل الكلي والمنطقي للقضايا العلمية والعملية في القطاع الصحي.  .3

  الرئيسية السابقة طرق التقييم للعناصر 

 خطة المشروع. .2

 تنفيذ المشروع . .3

 تقرير عن المشروع. .4

 تقديم عرض المشروع .5

  الكتاب المقرر 

Handbook of Research Methods for Nursing and Health Science by 

Minichiello, V., Sullivan, G., Greenwood, K. and &Axford, R.) (2nd edn.) 

Australia: Frenchs Forest: Prentice Hall Health 2004. 

  المراجع المساندة:

Social Research by Sarantakos, S. (3rd edn). New York, USA: Palgrave  

Macmillan (2005). 

  Other Information Resourcesمصادر أخرى للمعرفة: 

 المجالت العلمية والدوريات والمواقع اإللكترونية
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 الجدول الزمني لتوزيع محتوى المقرر النظري

 األسبوع النظريالمحتوى  مالحظات

 1 مقدمة عن بحوث الخدمات الصحية 

  2 البحوث العلمية المستخدمة في المجال الصحي 

 3 البحوث العلمية المستخدمة في المجال الصحي 

 4 كيفية إعداد البحوث الصحية 

  5 كيفية جمع البيانات عن طريق إجراء المقابالت 

 6 المقابالتكيفية جمع البيانات عن طريق إجراء  

 7 كيفية جمع البيانات عن طريق المالحظات 

  8 كيفية تصميم االستبيان كأداة لجمع البيانات 

 9 كيفية تصميم االستبيان كأداة لجمع البيانات 

 10 كيفية تحليل البيانات المجمعة عن طريق إجراء المقابالت 

 11 المقابالتكيفية تحليل البيانات المجمعة عن طريق إجراء  

 12 كيفية تحليل البيانات المجمعة عن طريق المالحظات 

 13 كيفية تحليل البيانات عن طريق إجراء االستبيان 

 14 كيفية تحليل البيانات عن طريق إجراء االستبيان 

 15 المطبوعات 

  مناقشة مشاريع التخرج من لجنة مشكلة في القسم 
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