دبلوم إدارة املوارد البشرية

المستهدفون  :خـريجـو الثـانويـة العامـة
أهــداف الـبرنامــج :

1ـ إعداد خريجين قادرين على فهم طبيعة و أهداف و أهمية إدارة الموارد البشرية
 2ـ تزويد الخريج بالقدرات والمهارات المطلوبة لمزاولة العمل في مجال أعداد السياسات و اإلجراءات الخاصة بإدارة الموارد البشرية
بالشركة
3ـ تمكين الخريج من التعرف على المهارات المطلوبة في المسئول عن إدارة الموارد البشرية
 .4تمكين الخريج من استخدام أهم الطرق العملية الجتذاب المهرة و المتميزين من خالل عمليات االستقطاب و االختيار
 .5تزويد الخريج بالقدرات والمهارات المطلوبة لتقييم أداء العاملين و تحليل أسباب انخفاض األداء و كيفية االستفادة من مستويات األداء
المتميزة
 .6تمكين الخريج من تشخيص المشكالت التي تعترض ادارة الموارد البشرية في الشركات و البحث عن اسبابها و عالقتها و
استراتيجيات وضع الحلول المناسبة لها .
 .7تمكين الخريج من استخدام الحاسب اآللي في مجال الموارد البشرية
مجــاالت عــمل الخريـــج :
يمكن للخريج العمل على إحدى الوظائف التالية  :باحث توظيف مساعد  ،مراقب توظيف ،باحث قوى عاملة ،باحث استقدام مساعد ،باحث
قوى عاملة مساعد  ،باحث مساعد (رواتب)  ،باحث تطوير إداري مساعد ،باحث تنظيم مساعد ،باحث توجيه و ارشاد مهني

 النظام الدراسي :
 عدد المستويات :أربعة فصول دراسية
 مدة الدراسة :سـنـتان
إجمالي عدد الوحدات الدراسية المعتمدة (  ) 64وحدة دراسية
 شروط القبول:
-1الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
-2استيفاء الشروط العامة للقبول في الشهادات الجامعية .
-3يتم القبول كل فصل دراسي وتحدد الكلية العدد المطلوب
الرسوم الدراسية  ) 4.000 ( :اربعة آالف لاير في السنة كل فصل دراسي  ،وإجمالي (  ) 16.000لاير لكل البرنامج
الشهادة الممنوحة :دبـلوم متوسط في إدارة الموارد البشرية
 اإلشراف العام :كلية الدراسات التطبيقية والتعليم المستمر .

 اإلشراف العلمي :كلية إدارة األعمال بالجامعة .

اخلطة ادلراس ية
املس توى ا ألول:
م

أسم المادة

4101 ENGL

اللغة اإلنجليزية 1

7

4103 ENGL

مهارات لغوية واتصاالت

3

4102COMP

مبادئ الحاسب اآللي وتقنية المعلومات

5

4102MATH

مبادئ رياضيات

2

إجمالي الساعات

عدد الساعات

17

اخلطة ادلراس ية
املس توى الثاين:
م

أسم المادة

4102ENGL

اللغة اإلنجليزية 2

3

4101BUA

مبادئ إدارة ألعمال

3

4101ECON

مبادئ االقتصاد

3

4101HRM

مبادي المحاسبة2

3

4101STAT

مبادئ إالحصاء

3

إجمالي الساعات

عدد الساعات

15

اخلطة ادلراس ية
املس توى الثالث:
م

أسم المادة

4202 HRM

مقدمة في إدارة الموارد البشرية

3

4203 HRM

تخطيط الموارد البشرية

3

4204 HRM

التنظيم وأساليب العمل

3

4205 HRM

قياس وتقويم األداء الوظيفي

3

4206 HRM

السلوك التنظيمي

3

إجمالي الساعات

عدد الساعات

15

اخلطة ادلراس ية
املس توى الرابع:
م

أسم المادة

4207 HRM

تطبيقات على الحاسب في إدارة الموارد البشرية

3

4208 HRM

طرق تحليل وتصنيف الوظائف

3

4209 HRM

إعداد وتصميم نظم األجور والحوافز

3

4210 HRM

نظم العمل والعمال والتأمينات االجتماعية

3

4211 HRM

تنمية مهارات أخصائي الموارد البشرية

3

4212 HRM

حاالت عملية في مجال الموارد البشرية

2

إجمالي الساعات

عدد الساعات

17

