
 جمهورية العراق

 

 جامعة المعقل اسم الجامعة:

 كلية االدارة واالقتصاد اسم الكلية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ادارة االعمال اسم القسم: جهاز اإلشراف والتقويم العلمي
 الثانية المرحلة: 
 خضير وميض عبدالزهرة اسم المحاضر الثالثي 
 مساعداستاذ  اللقب العلمي 
 دكتوراه ادارة االعمال المؤهل العلمي: 
 قسم ادارة االعمال مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي

 وميض عبدالزهرة خضير  االسم

  البريد االلكتروني

 ادارة الموارد البشرية  اسم المادة

  مقرر الفصل

 
 أهداف المادة

 

ي يلعبة في منظمة االعمال من خالل التطرق الهم وظائف الموارد معرفة مفهوم واهمية المورد البشرية والدور الذ
 البشرية واالستراتيجيات المتاحة في كافة المنظمات .

 
 التفاصيل األساسية للمادة

 

 وارد البشرية , انتاجية المالموارد البشرية واهم موارد المنظمة , جهاز الموارد البشرية في منظمة االعمال 

 
 الكتب المنهجية

 

 ( تاليف  2017كلية التجارة للعام  –اساسيات الموارد البشرية ) صادر من جامعة القاهرة 

 ا.د. محمد ايمن عبداللطيف     ا.د. امل عبدالرحمن السيد () 

 
 المصادر الخارجية

 

 ادارة الموارد البشرية  منظور استراتيجي 
 2009ا. د. مؤيدسعيد السالم        

 
 تقديرات الفصل

 

الشهر حان امت
 االول

 الدرجة النهائية  نهاية الفصل  مشاركة بحثية الشهر الثاني امتحان 

20 20 10 50 100 

 
 معلومات أضافية
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 ادارة االعمال اسم القسم: تقويم العلميجهاز اإلشراف وال
 الثانية المرحلة: 
 وميض عبدالزهرة خضير اسم المحاضر الثالثي 
 استاذ مساعد اللقب العلمي 
 دكتوراه ادارة االعمال المؤهل العلمي: 
 قسم ادارة االعمال مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي
 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ 
   طبيعة الموارد البشرية وصفاتها المتميزة  االسبوع االول  1

   تطور النظرية التاريخية للموارد البشرية  االسبوع الثاني 2

   اهمية الموارد البشرية في المنظمات  الثالث االسبوع  3

الرابع  االسبوع 4    طبيعة وخصائص الموارد البشرية  

الخامس  السبوعا 5    االهمية المعاصرة للموارد البشرية  

السادس  االسبوع 6    المناهج الفكرية الدارة الموارد البشرية  

السابع  االسبوع 7 انعكاسات التحوالت العالمية والتحديات التي صاحبتها على  

 ادارة الموارد البشرية 

  

الثامن  االسبوع 8    مكان العمل  مفهوم العالقات االنسانية في 

التاسع  االسبوع 9    مفهوم الرضا الوظيفي واهميتة  

العاشر  االسبوع 10    مسؤولية الموارد البشرية في منظمات االعمال 

الحادي عشر االسبوع 11    الوظائف التقليدية لجهاز ادارة الموارد البشرية 

الثاني عشر االسبوع 12    نطاق وادوار الموارد البشرية  

الثالث عشر االسبوع 13    الوظائف االدارية وعالقتها بالموارد البشرية  

الرابع عضر االسبوع 14    مفهوم االنتاجية بشكل عام وانتاجية الموارد البشرية  

الخامس عشر  االسبوع 15    اهم طرائق قياس انتاجية الموارد البشرية  

   امتحان نهاية الفصل  16

 عطلة نصف السنة
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