
 

 

 مدينة الساداتجـــامعة 
 معهد الدراسات والبحوث البيئية
 قسم التنمية المتواصلة للبيئة

 

  
 الصحراوية الموارد البشريةإدارة 

 
التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتها /                                              :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر

 الدكتوراه
 اجبارىالمقرر إجباري/ اختياري: 
 هاللبيئة وإدارة مشروعات التنمية المتواصلة : القسم الذي يقدم البرنامج

 هاالتنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعات : القسم الذي يقدم المقرر
  دكتوراه /السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ) البيانات األساسية
 DPB05 الكود:                         الصحراوية الموارد البشريةإدارة العنوان:

  1المحاضرة: 2  المعتمدة:الساعات 
 2المجموع: 2العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

 (ب) البيانات المهنية
 : األهداف العامة للمقرر الدراسي -1

 .إدارة الموارد البشريةومبادئ معرفة إسس ومفاهيم  •
 . إدارة الموارد البشريةومناهج أساليب تفهم  •
 . البشرية الموارد إدارة  ومناهجكيفية تطبيق أساليب دراسة  •
 

 :النتائج التعليمية المستهدفة -2

       
 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند

يح����دد م����ا ه����ى الت����أثيرات  2/1/1 :والفهم ةالمعرف 2/1
تلف����ة البيئي����ة ألنش����طة االنت����اج المخ

 وتأثرها باألنشطة البشرية. 

مف�����اهيم يتع�����رف عل�����ي  1/ 2/1/1
د أهمي������ة تخط������يط وإدارة الم������وار

 .البشرية
المعلوم��ات الالزم��ة  يوض��ح 2/1/2

 لتنمية واستدامة الموارد الطبيعية .
المعلوم����������ات ي����������درك  1/ 2/1/2

تخط������يط وإدارة الالزم�����ة لعملي�����ة 
 .الموارد البشرية

يع�������رف م�������دى مس�������اهمة  2/1/3
موض���وع الدراس���ة لتنمي���ة المعرف���ة 

 وحل المشاكل في البيئة المحيطة.

العالق�������ة ب�������ين ي������درك  1/ 2/1/3
 .الموارد البشرية والتنمية المستدامة
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يحل�����ل ويفس�����ر المعلوم�����ات  2/2/1 المهارات الذهنية: 2/2

 البيئية .
 

يمي������ز الطال������ب ب������ين  -2/2/1/1
المجاالت المختلفة لتخط�يط وإدارة 

 .وتطوير الموارد البشرية
يكتس�ب الطال�ب الخب��رة  -2/2/1/2

ف����ي مج����االت تخط����يط الالزم����ة 
 .ةوإدارة الموارد البشري

ي������وائم ب������ين طبيع������ة  -2/2/1/3
ومن��اهج أس��اليب وأنس��ب المش��اكل 

   الالزمة لحلها.
جمع ودم�ج العدي�د م�ن األدل�ة  2/2/2 

 لصياغة واختبار الفرضيات البيئية 
يجم�����ع األدل�����ة ويح�����دد  2/2/2/1

المعلوم���ات الالزم���ة المتغي���رات و 
خط���ط تط���وير الم���وارد  لص���ياغة
  .البشرية

فه��م عل��ى تطبي��ق المعرف��ة وال 2/2/3 
المشاكل المعقدة والمتعددة األبعاد ف�ي 
سياقات مألوفة وغير مألوف�ة بغ�رض 
إج������الء ال������رؤى وتق������ديم الحل������ول 

 ومقترحات غير نمطية .

من������اهج إدارة  يطب������ق  1/ 2/2/3
ف�����ي مج�����ال  الم�����وارد البش�����رية 

المش��اكل المتع��ددة األبع��اد لتحقي��ق 
  .األهداف المطلوبة 

المهارات المهنية 2/3
 :والعملية

نش���ر ثقاف���ة االس���تدامة البيئي���ة 2/3/1
عن طريق إدارة العدي�د م�ن اللق�اءات 

  العلمية والندوات  وورش العمل .

المه����ام الوظيفي����ة يح����دد 2/3/1/1
 إحتياجات الموارد البشرية.و
يص��مم خط��ط الت��دريب وخط��ط  -2

          الح�����وافز الت�����ي تحق�����ق الكف�����اءة 
 .الفاعلية المطلوبةو

دام قواع������د إع������داد واس������تخ  2/3/2
 البيانات للمعلومات البيئية .

 

يستخدم قواعد البيان�ات   1/ 2/3/2
ع��ن ف��ي جم��ع المعلوم��ات الالزم��ة 

الع�����املين وخب�����راتهم ومه�����اراتهم 
وإحتياج���ات الوح���دة م���ن الم���وارد 

 .البشرية
االتص�����ال والتف�����اوض م�����ع   2/3/3

مجموع���ات متنوع���ة م���ن الجم���اهير 
للمس���اهمة ف���ي تفعي���ل خط���ط التنمي���ة 

 افظة علي البيئة. والمح

يص����مم نم����اذج  تقي����يم  1/  2/3/3
 أداء العمل.

يق����ارن ب����ين الط����رق المختلف����ة -5
 لحساب قيمة الموارد البشرية

المهارات العامة 2/4
 :والقابلة للنقل

تط�����وير المه�����ارات الالزم�����ة 2/4/3
وال�تعلم المس�تمر( مث�ل  يللتمكن ال�ذات

الوق�ت  دارةإو   العمل بشكل مستقل ,
 لتنظيم ).  , ومهارات ا

يق����دم ورق����ة عم����ل ع����ن 2/4/3/1
كيفي�ة التعام��ل م�ع مش��اكل الم��وارد 

 .البشرية في القطاعات المختلفة

دارة اللقاءات العلمية بكفاءة و إ2/4/6 
دارة الوق���ت إمق���درة عل���ى التنظ���يم و

 بفاعلية . 

يعمل ف�ى الفري�ق كعض�و 2/4/6/1
وقائد للفريق و يق�دم تق�ارير ع�ن  –

 أداء العاملين.
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3- Uلمحتوياتا: 
 /عمليإرشاد محاضرة عدد الساعات الموضوع

 2 1 2 تخطيط الموارد البشريةمفاهيم وأهمية إدارة و
 2 1 2 تحليل المهام الوظيفية

 4 2 4 التعيين واإلختيار
 4 2 4 إدارة األداء وا لتدريب والتطوير

 4 2 4 تقييم العمل
 4 2 4 المرتبات الحوافز

 4 2 4 لبشريةالمحاسبة عن الموارد ا
 4 2 4 مجاالت تطوير إدارة الموارد البشرية 

 

4- Uالمقرر موضوعاتU: 
 

 األسبوع الموضوع الموضوع رقم
 االول  تخطيط الموارد البشريةمفاهيم وأهمية إدارة و 1
 والثالث الثاني تحليل المهام الوظيفية 2
   والخامس الرابع التعيين واإلختيار 3
 والسابعالسادس  يب والتطويرإدارة األداء وا لتدر 4
   والتاسع الثامن تقييم العمل 5
 والحادي عشرالعاشر  المرتبات الحوافز 6
 والثالث عشر عشر الثاني المحاسبة عن الموارد البشرية 7

والخ�����امس  الراب�����ع عش�����ر مجاالت تطوير إدارة الموارد البشرية  8
 عشر

 
 
5- U:العالقة بين المقرر والبرنامج 
 األكاديمية القياسيةالمعايير  

 المعرفة والفهم
 

 المهارات الذهنية
 

المهارات المهنية 
 والعملية

المهارات العامة 
 والقابلة للنقل

المع����������������������ايير 
األكاديمي�����������������ة 

الت���ى وللبرن���امج 
المق������رر ق������وم ي
 تحقيقهاب

 
2/1/1    
2/1/2    
2/1/3    

 

 
2/2/1     
2/2/2     
2/2/3    
 

 
2/3/1   
2/3/2   
2/3/3   
 

 
2/4/3    
2/4/6   
 

 
 
 

 موضوعات المقرر لمقررل مخرجات التعلم
 األول الثانى الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن

 ةالمعرف
 والفهم

يتع���رف عل���ي مف���اهيم وأهمي���ة  -1
  تخطيط وإدارة الموارد البشرية.

      X 

المعلوم����ات الالزم����ة ي����درك   -2
لعملي����ة تخط����يط وإدارة الم����وارد 

 .لبشريةا

      X  

الم����وارد العالق����ة ب����ين ي����درك  -3
 .البشرية والتنمية المستدامة

    X    

المهارات  المج���االت يمي���ز الطال���ب ب���ين  -1   X  X  X  
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المختلف��ة لتخط��يط وإدارة وتط��وير  الذهنية
 .الموارد البشرية

يكتسب الطالب الخبرة الالزم�ة  -2
ف�������ي مج�������االت تخط�������يط وإدارة 

 .ريةالموارد البش

   
 

 X   

المشاكل يوائم بين طبيعة  -3
أساليب ومناهج الالزمة وأنسب 

  لحلها. 

  
 

  X   

يجمع األدل�ة ويح�دد المتغي�رات  -4
و المعلوم����ات الالزم����ة لص����ياغة 

 خطط تطوير الموارد البشرية. 

  X  X    

يطب����ق من����اهج إدارة الم����وارد  -5
البش�����رية  ف�����ي مج�����ال المش�����اكل 

اد لتحقي��ق األه��داف المتع��ددة األبع��
 المطلوبة . 

  X X     

المهارات 
المهنية 
 والعملية

يح���������دد المه���������ام الوظيفي���������ة  -1
 وإحتياجات الموارد البشرية.

      X  

يص��مم خط��ط الت��دريب وخط��ط  -2
الح�����وافز الت�����ي تحق�����ق الكف�����اءة  

 .والفاعلية المطلوبة

  X  X    

يس���تخدم قواع���د البيان���ات ف���ي  -3
لالزم����ة ع����ن جم����ع المعلوم����ات ا

الع�����املين وخب�����راتهم ومه�����اراتهم 
وإحتياج���ات الوح���دة م���ن الم���وارد 

 .البشرية

 

 

   X   

     X    يصمم نماذج  تقييم أداء العمل. -4
يق���ارن ب���ين الط���رق المختلف���ة  -5

 لحساب قيمة الموارد البشرية.
 X X      

المهارات 
العامة 

والقابلة 
 للنقل

يق���دم ورق���ة عم���ل ع���ن كيفي���ة  -1
تعام�����ل م�����ع مش�����اكل الم�����وارد ال

 البشرية في القطاعات المختلفة.

X 
  

     

 –فري���ق كعض���و الف���ى  يعم���ل -2
يق��دم تق��ارير ع��ن  قائ��د للفري��ق وو

 أداء العاملين.

X  
 

     

 
 

6- Uمصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة : 

 8 7 6 5 4 3 2 1 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

        x    2/1/1 المعرفة والفهم
 2/1/2     x       
 2/1/3      x     

   x  x  x      2/2/1 المهارات الذهنية
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 2/2/2       x      
 2/2/3      x      

       x   2/3/1 المهارات المهنية والعملية
 2/3/2     x  x   
 2/3/3    x      

        x  2/4/3 المهارات العامة والقابلة للنقل
 2/4/6  x        
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 طرق التعليم والتعلم:  -7

نواتج التعلم المستهدفة 
 للمقرر

 أنشطة التعليم والتعلم طرق التعليم والتعلم

رة
ض

حا
الم

 

ض
رو
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 و

الم
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ا
 

ت
شا

ناق
الم

 

لم 
لتع

ا
نى

او
لتع

ا
 

4T
حل

11T 4TT
كلة

مش
ال

نى 
ذه

 ال
ف

ص
الع

علم 
الت

ت 
عا

رو
مش

 

ار
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لع
 

ب
تو

مك
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مقا
ءة 

قرا
 

ية
علم

ض 
رو

ع
 

حلة
ر

 
ية

دان
مي

الة 
 ح

سة
درا

ية 
اع

ابد
ة 

تاب
ك

 

بة
جر

ت
 

             x x 2/1/1 المعرفه و الفهم

2/1/2 x x             
2/1/3 x x   x       x   

      x  x     x x 2/2/1 المهارات الذهنيه

2/2/2 x  x  x x   x   x   

2/2/3 x x   x x   x   x   

   x    x   x    x 2/3/1 المهارات المهنية

2/3/2 x x       x      

2/3/3 x x   x    x   x   

المهارات العامة 
 و المنقولة

2/4/3  x x             

2/4/6  x x             
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 :نواتج التعلم المستهدفةلالتقويم طرق  -8

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم

رى
حري

الت
ر 

تبا
الخ

ا
 

بار
خت

اال
 

وى
شف

ال
لى 

عم
 ال

ار
ختب

اال
سنة 

 ال
مال

أع
 

 المعرفه و الفهم
2/1/1 x x  x 

2/1/2 x x   

2/1/3 x  x  

 المهارات الذهنيه
2/2/1     

2/2/2 x   x 

2/2/3  x x  

 المهارات المهنية
2/3/1  x  x 

2/3/2 x    

2/3/3 x  x  

   x   2/4/3 المنقولةالمهارات العامة و

2/4/6  x   x 

 
 
 الوزن النسبي لكل تقييموالجدول الزمنى للتقيم  -9

 األسبوع النسبة طرق التقيم
 الخامس عشر 60 األختبار النظرى النهائى
 الخامس عشر 10 األختبار الشفوي النهائى

 السابع 10  التقيم العملي لنصف الفصل الدراسى
 الخامس عشر 15 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى

تقييم المشاريع والتقارير والعروض 
 أسبوعى 5 والمناقشات والواجبات

 األجمالى
 
 

100% 
 

 
 قائمة المراجع  -10 

 الكتب الضرورية (الكتب الدراسية المقررة)  -
 .2008" ، القاهرة ، دار الفاروق للنشر والتوزيع ,  إدارة الموارد البشريةباري كشواي ، " 

" , تعري��ب د. محم��د عص��ام ال��دين زاي��د ،  بة ع��ن الم��وارد البش��ريةالمحاس��إري��ك فالمه��ولز ، " 
 .2005د.أحمد حامد حجاج ، دار المريخ للنشر ، المملكة العربية السعودية ، الرياض , 

 
 أ.د. نبيل نصر الحفناوي منسق المقرر:

 عماد محمد رياضد/                   
 نادية حامد البتانونيد/  رئيس القسم:  

 /    / :  التاريخ


	(أ) البيانات الأساسية
	(ب) البيانات المهنية

