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ادارة  :المتطلب السابق   جامعة الزرقاء
(1)(0400201) 

 : اسم المدرس  اإلقتصاد والعلوم اإلدارٌة: الكلٌة 
 : موعد المحاضرة  إدارة األعمال: القسم 

 : الساعات المكتبٌة  (0402319)إدارة الموارد البشرٌة: عنوان المقرر
  

 وصف المساق 
 الموارد لتوفٌر التخطٌط كٌفٌة و األعمال منشأة فً البشرٌة الموارد لوظٌفة الحدٌثة المفاهٌم على المادة هذه فً التركٌز ٌتم

 . التعٌن و االستقطاب وظائف و علٌها الرقابة و عملها تنظٌم و تنمٌتها و استثمارها و البشرٌة
 
 

 أهداف المساق 
 التعرٌف بأسالٌب وطرق إدارة العنصر البشري فً مجال األعمال . .1

 .معرفة كٌفٌة تخطٌط الموارد البشرٌة و استقطاب واختٌار وتعٌٌن العاملٌن فً المنظمة . .2

 تحلٌل العمل ، تقٌم أداء العاملٌن . .3

العاملٌن، مكافأة العاملٌن، تطوٌر المستقبل الوظٌفً، الترقٌة، السالمة الصناعٌة (تنمٌة)معرفة كٌفٌة تدرٌب وتطوٌر  . .4
 .وعالقات العمل

 
 

 : مخرجات التعلم
 

A - المعرفة 

 َؤيٍ بذور اإلدارة و أهًُتها فٍ ينظًاث األعًال يحهُت أو عانًُت/   انًعرفت بانًفاهُى  -1

    َستخذو األسانُب انرَاضُت نحم بعض انقضاَا فٍ عًهه/انًعرفت باننظرَاث و انًبادئ  -2

 قادر عهً اتخار انقرار فٍ أٌ يستىي َشغهه يٍ يستىَاث األعًال/  انًعرفت باإلجراءاث   -3
 

 

B - المهارات اإلدراكية 

ٌوظف مهاراته اإلدارٌة فً اكتشاف مكامن الصراعات داخل العمل و ٌحاول حلها /   تطبٌق المبادئ    -1
وٌستفٌد منها ، ٌتنبأ بالتغٌرات التً قد تحدث فً البٌئة من حوله/   التحلٌل الفكري الناقد     -2
                   ٌستحدث بدائل ألسالٌب واإلجراءات فً عمله من خالل البحث و التطوٌر المستمرٌن/    اإلبداع و حل المشكالت  -3

     
C -مهارات التعامل مع االخرٌن و تحمل المسؤولٌة  
ٌؤمن  بدوره الفاعل فً إنجاح العمل /    تحمل مسؤولٌة التعلم و التطوٌر الذاتً و المهنً    -1
على اعتبار انه جزء من الفرٌق ، ٌبادر نحو انجاز أي عمل متعثر /    التصرف بمسؤولٌة فً العالقات الشخصٌة و المهنٌة    -2
و ٌستوعب أهمٌة التعددٌة الفكرٌة ، ٌحترم الرأي اآلخر /    االلتزام بالقٌم األخالقٌة العالٌة على المستوى الشخصً العام   -3
 

D-  مهارات االتصال و تقنية المعالىمات و المهارات العددية

إلٌصال وجهة نظره أمام مدراؤه و زمالؤه ، قادر على كسر حاجز الخجل  /    aاالتصال بفاعلٌة شفوٌا و كتابٌا  -1
  b   /  ٌبرر لآلخرٌن ضرورة إتباع القواعد االمره و الناهٌة
إدراكه ألهمٌة الوقت و كٌفٌة تنظٌم وقته تحت ضغط العمل /    استخدام تقنٌة االتصاالت و المعلومات  -2
ٌبدي مرونة عالٌة فً استخدام المعدات أو التجهٌزات المتصلة بعملة /    استخدام األسالٌب الحسابٌة و اإلحصائٌة   -3
 

E -المهارات الحركية و النفسية 

َتعايم يع انتكنىنىجُا انحذَثت انتٍ تىفر يٍ وقته انًهذور بانتىاصم يع اِخر - 1 

 قذرته عهً انتعبُر انهغىٌ و تعهى فٍ انخطابت و انكتابت انرسًُت- 2 
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 :  هٌكل المقرر

 

نتاجات  المواضٌع اجراءات التعلم طرق التعلٌم
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 االسبوع

تفكٌر إبداعً لجذب 
 الطالب نحو التخصص

مفهوم الموارد  مناقشات عامه
 البشرٌة

A1 
 

 األول 3

تحضٌر مسبق من 
 .الطالب 

مراجعه للمحاضرة 
السابقة ثم شرح 

المحاضرة الحالٌة 
 

سٌتم عقد امتحان واحد 
على األقل خالل الفصل 

بشكل 
. فجائً 

 
االعتماد فً بعض 

الحاالت على الطالب 
لشرح المحاضرة لمدة 

ثم تلخٌصها ,  دقائق 10
للطلبة و الرد على 

. االستفسارات

تخطٌط الموارد 
 البشرٌة

A1 3 ًالثان 

 تحليل الىظائف

 
A1 

 

 الثالث 3

 A1 التوظٌف
A2 

B2 
C2 

 

 الرابع 3

 الخامس 3

 A1 تقٌٌم اداء العاملٌن
A2 
A3 تقٌٌم اداء 

 العاملٌن

D2 

 السادس 3

 السابع 3

 A1 التوظٌف

B1 

D1 

 الثامن 3

 التاسع 3

التدرٌب وتنمٌة 
 العاملٌن

A1 
A3 
B1 
D1 

A2 
B1 
C2 
E1 

 العاشر 3

الحادي  3
 عشر

الحوافز والمزاٌا 
 والخدمات

A1 
A2 
B2 
E1 

 الثانً عشر 3

 A1 تحدٌد هٌكل االجور
A3 
B2 
C1 
D1 

 الثالث عشر 3
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 المراجع 

 الكتاب المقرر الرئٌس
 دار وائل  / ادارة الموارد البشرٌة  . (2018)ابو شٌخة ,نادر 

 

 .عبد الباري دره . د. أ:المقررات المساندة 
 

 :طرق التقٌٌم 
 

 الطرق العالمة  التارٌخ 

 االمتحان األول 40 

 االمتحان الثانً 

 عالمة المشاركة 10 

 Quiz  جزء من عالمة المشاركة5 

 االمتحان النهائً 50 
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Zarqa University  Prerequisite: Business 

Administration (1)(0400201) 

 

Faculty of Econ. & Administrative 

Sciences                                          

Lecture’s time: 

Department: Business 

Administration 

Semester:  

Course title: Human Resource 

Management(0402319) 

Office Hours: 

  

Course Description: 
 

The course concentrates on the principles and importance of human resources management job 

description and specification, process of recruitment, compensation, training and development 

performance appraisal. 
 
 

Aims of the Course: 

 

1. Define the term "Human resource management" and its functions and policies. 

2. Describe how job description and job analysis are done. 

3. Describe the recruiting process, who does it, how recruiters do it, and where they found recruits. 

4. Understand the principles and methods of performance appraisal. 

5. Understand how individual pay is determined and describe such pay issues as secrecy, security 

and compensation. 

6. Understand the principles and types of training. 

7. Develop skills in identification of training needs and training evaluation. 

 
 

Intended Learning Outcomes: (ILOs) 

A. Knowledge and Understanding 
After Studying this course student should be able to: 

1- Define the function of HRM. 
2-Specify characteristics of motivated quality of work life in the organization. 
3- Specify the principles of human relations movement 

B. Contemporary Trends:  
After studying this course the student should be aware of: 
4-Total quality management in HRM 
5- The Impact of Globalization and Diversity on HRM 

 

 C. Subject-specific skills: 
After Studying this course student should have the following skills: 
6-Perfoming human rescues plan 
7- Job description and classification 
8- Interviewing operation 
9- Incentives system 
10- Performance evaluation system 
11- Training and Development Plan 



 

         ZU/QP10F004                                                01:         اإلصدار                2015 حزيران 24: تاريخ اإلصدار
   

   

 

Course Structures: 

 

Week 
Credit 

Hours 
ILOs Topics 

Teaching 

Procedures 

 

Assessment methods 

1, 2 3 1+2 Introduction to 

Human Resource 

management 

Lectures, Cases  Analytical Thinking, 

Presentations 

3, 4, 5 3 3+4 Job Analysis and 

Design 

Lectures, Cases  Analytical Thinking, 

Presentations 

6, 7 3 5+6 Recruitment Process Lectures, Cases  Intellectual 

thinking, 

Presentations 

8, 9 3 7+8 Performance 

Evaluation And 

Management 

Lectures, Cases  Analytical 

Thinking, 

Presentations 

10, 11, 12 3 9+10 Compensation: An 

overview 

Lectures, Cases  Analytical 

Thinking, 

Presentations 

12, 14, 15 3 11 Training and 

Development 

Lectures, Cases  Analytical 

Thinking, 

Presentations 

 

 

References: 

A. Main Textbook: 

John M. Ivancevich, Human Resource Management Eight Edition, Irwin, McGraw-HillBook 

co.2014. 
 

B. Supplementary Textbook(s):   

Personnel Policies in governmental machinery, Jordan  
 

Assessment Methods: 

Methods Grade Date 

First Exam 20%  

Second Exam 20%  

Participation 10%  

Final Exam 50%  

 


