
 وصف مساقات برنامج البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية بالغة العربية
 

   CISA 101    مقدمة في تقنية المعمومات

عمى فيم فكرة عمل الحاسوب و ارتباط ذلك يتم التركيز في ىذا المساق  ،ىذا المساق ىو مقدمة لعموم الحاسوب
بمكوناتو المادية والبرمجية . كما يتناول ىذا المساق استخدام البرمجيات في معالجة النصوص وبناء البيانات 

المجدولة وتصميم قواعد البيانات والعروض التقديمية. يبدأ المساق بالتعريف بالحاسوب وأىميتو ويتناول أىم المعدات 
لإلدخال واإلخراج والمعالجة والتخزين، كما يتناول العالقة بين تكنولوجيا المعمومات والمجتمع، والمشكالت  المستخدمة

المقترنة باستعمال الحاسوب والتدابير الوقائية عند استخدامو وتوخي سرية المعمومات وأمنيا، كما سيتم التعرف عمى 
إلى فيروسات الحاسوب وكيفية الوقاية منيا وتأمين البرامج  مسائل الخصوصية المقترنة باستعمال الحاسوب والتعرف

وأخالقيات الحاسوب ثم يستعرض المساق البرمجيات العامة وتطبيقاتيا، حسب أحدث والبيانات وعرض مفاىيم قضايا 
 البرمجيات اإللكترونية.

 

 I ENGA 101لغة إنجليزية 

This course is designed to develop oral and written communication skills. It assists 

students with building new skills and refining previous English skills. The course 

presents a variety of grammatical structures in a functional manner that would help 

promote the learner’s communicative competence, improves fluency, and expands 

familiarity with common vocabulary. It also provides learners with basic English skills 

such as listening, reading and writing while also encouraging speaking in the classroom 

context. 
 

 II  ENGA 102 لغة إنجليزية

This course prepares and familiarizes students with the principles of clear, concise 

writing in a technical environment for specific discourse communities. Technical writing 

conventions such as headings, illustrations, style, and tone in the writing of a variety of 

letters, emails and reports will be considered. This course is for students studying in the 

Arabic programs. 

 

 MTHA 101  مبادئ الرياضيات

بىحقٞقٞد ٗحو بىَسحةْٝةذ بىخطٞد ٗبىجحشٗبىع٘بٍو ٗبىَعةدالذ بىخطٞد ٗبّظَسٖة ٝعشف ٕزب بىَسةق بىطالت جةألسقةً 

 ٗبىشسً٘ بىحٞةّٞد ىيَعةدالذ ٗبىذٗبه بىشٝةضٞد بىسٜ ٝحسةجٖة بىطةىث فٜ دسبسسٔ بىجةٍعٞد.

 

 ENVA 201 عمم البيئة

بىحٞاااٜ م ٍلاانيد بسااسْضبف بىَاا٘بسد ٗ,ااٞةّسٖة مبسااحةت ماا٘بسش بىجاا٘  فااٜ ٝسْااةٗه ٕاازب بىَسااةق ٍلٖااً٘ بىحٞاااد ٗبىْظااةً 

بىعةىٌمبّسةج بىغزبء م بىسي٘ش بىحٞاٜ مبسحةجٔ م ٍنّ٘ةزٔ ٗز٘صٝعٔم بشنةه بىسي٘ش ٍٗخةطشٓ م مزىل ٝشمض ٕازب بىَساةق ىياٚ 

ياٚ بَٕٞاد بىطةقاد ٗبىَعاةدُ بَٕٞد بىْحةزةذ ٗبىحٞ٘بّةذ بىحشٝد ٗبىححشٝد ٗحَةٝسٖة م ٗبخٞشب ٝيقاٜ ٕازب بىَساةق بى ا٘ء ى

 بىليضٝد فٜ بىْظةً بىحٞاٜ ٗبىسصحش جنو زلة,ٞئ.
 

 



 SCI 101 العمم والحياة

يتناول ىذا المساق العديد من الموضوعات أىميا الخمية، التغذية، البيئة، التموث، االنقراض، الطاقة وتطور العموم 
م العمم والحياة االنسانية ومتطمباتيا في الوقت الحاضر من بيئة خبرتو المعرفية عن مفيو  التي تساعد الطالب رفع

 وتموث واستخدام الطاقة بأفضل شكل ممكن.
 

   ISLA 201 ثقافة إسالمية

االسالمية وعالقتيا بالمصطمحات المقارنة ىذا المساق : معنى الثقافة في المغة واالصطالح ومفيوم الثقافة  يتضمن
:الدين ,العمم ,الفكر ,الحضارة , المدنية وعالقة الثقافة االسالمية بالثقافات االخرى ودورىا في التقدم مع بيان 
مصادرىا االساسية )القرآن والسنة( وروافدىا االضافية )السيرة النبوية, االجماع, القياس,العرف( مع بيان شرح 

التي تميزىا )الربانية ,الشمول,الوسطية والتوازن ,االنسانية ,الواقعية االيجابية ومجاالتيا الرئيسية  خصائصيا
)االيماني,العبادي,الخمقي( وبيان اىم التيارات الفكرية المعاصرة مثل الغزو الثقافي باساليبو المختمفة )التبشير 

 )العممانية,العولمة(.,االستشراق,التغريب( وبيان موقف الثقافةاالسالمية من 
 

   ACS 101 مهارات االتصال بالمغة العربية

ٝس َِ ٕزب بىَسةق زذسٝس بىَٖةسبذ بألسةسٞد بىسٜ ٝحسةج إىٖٞة بىطةىث فٜ بىيغد بىعشجٞد ٍِ بىقشبءخ ٗبىنسةجد ٗبىسحذش 

خاااله بىسااذسٝث ىيااٚ ّصاا٘  ٍخسااةسخ ٍااِ بىقااشسُ بىنااشٌٝو ٗبىسااْد بىْح٘ٝااد بىَطٖااشخو ٗبألدت ٗبالسااسَة و ٗرىاال ٍااِ 

ٖٝذف ٕزب بىَسةق إىٚ زَْٞاد قاذسبذ بىطةىاث بىَعشفٞاد فاٜ ٍٖاةسبذ بالزصاةه بىَسعيقاد جةىسحاذش بىعشجٜ شعشٓ ّٗثشٓو ٗ

ىيااٚ بالسااسٞعةت ٗبىسحااذش ٗبىنسةجااد بىَسااس٘ٙ بىاازٛ ٝنااُ٘ فٞاأ قااةدسب  ٗبىنسةجااد ٗبالسااسَة  ٗبىقااشبءخو ٗبالسزقااةء جاأ إىااٚ 

ىِ طشٝق بىجَع جِٞ بىَساسِ٘ٝٞ بىَعجَاٜ ٗبىحال،اٜو جحٞاص زلاَو ٍجَ٘ىاد بىْصا٘  بىَخساةسخ ٍلاشدبذ  ٗبىقشبءخو

ٍسْ٘ىدو ٗزغطٜ فٜ بى٘قر ّلسٔ جعض بىق ةٝة بىْح٘ٝد ٗبىصشفٞد بىَحسطدو ٗأخشٙ زسعيق جَٖةسخ بىنسةجاد ٍثاو ق اةٝة 

 ةه بىَعجٌو ٗجعض بألخطةء بىلةئعد فٜ بىيغد ٗبىْح٘ ٗبىصشفو ٗبألسةىٞث.فٜ بإلٍالء ٗبىسشقٌٞ ٗبسسعَ

 
 

 SSSA 101 مهارات التعمم

يتناول ىذا المساق رسالة الى التربويين وأولياء األمور في كيفية االستذكار والمذاكرة واالمتحانات والصعوبات التي 
 تواجو الطمبة في الجامعة.

 

 UAEA 201 مجتمع اإلمارات العربية المتحدةدراسة  

ٝسْااةٗه ٕاازب بىَسااةق دسبسااد بىَجسَعااةذ بإلّسااةّٞد ىٍَ٘ااة ٗٝسْااةٗه ىيااٚ ٗجاأ بىخصاا٘  بىسااَةذ بىعةٍااد ٗبىَقٍ٘ااةذ 

بىشئٞسٞد ىَجسَع دٗىد  بإلٍةسبذ بىعشجٞاد بىَسحاذخ ٗبىَ٘قاع بىجغشبفاٜ ٗبىسانةُ َّٗإٌ٘ ٗبىسشمٞاث بىْا٘ىٜ ٗبىعَاٍٜ٘ 

مزىل ٝسطشق بىٚ بىجةّث بالقسصةدٛ ٗبىجغشبفٜ ىيسنةُ. ٗٝسْةٗه بىج٘بّث بألسشٝد ٗبىْظةً بألسشٛ ٗبىقحيٜ ىيسنةُو ٗ

ٗطحٞعد بىحنٌ فٜ بىَجسَع بىقحيٜو مَة أُ بىَسةق ٝسْاةٗه طحٞعاد بىخاذٍةذ بىَقذٍاد ىيَجسَاع قحاو ٍشحياد بىاْل  ٗجعاذٕة 

 الٍٞد ٍٗة زقذٍٔ ٍِ خذٍةذ ىيَجسَع بإلٍةسبزٜ.إضةفد إىٚ دسبسد دٗس بىَؤسسةذ بىثقةفٞد ٗبىسشج٘ٝد ٗبإلى

 

 
 

           

 



 في إدارة الموارد البشرية باللغة العربيةس ووصف مساقات التخصص في برنامج البكالوري

      ACCE 101  مبادئ المحاسبة

The significance of accounting and the challenges it presents. Extensive coverage and 
review of major concepts followed by practical exercises. 

 

 ACCE 101 :المتطمب السابق   ACCA 202      المحاسبة المالية المتوسطة
طارىا، وكذلك عرض مفيوم النقدية، والمدينون، وأوراق القبض، واإلستثمارات المتداولة يتناول  ىذا المساق تعريف المحاسبة المالية وا 

 الطويمة األجل والمطموبات وحقوق الممكية وتغيرات المركز المالي وتحميميا.

 
 MGT 101 مقدمة في ادارة االعمال   

 

 

 ّظشخ ىةٍد ىيٚ بى٘ظةئف بإلدبسٝد بألسةسٞدو بىسشمٞض ىيٚ بىسخطٞ و بىسْظٌٞوبىقٞةدخ ٗبىشقةجد.

 
 MTHA 101  :المتطمب السابق  STATE 102   اإلحصاء في األعمال التجارية 

Business Statistics is the science of collecting, organizing, and summarizing data to provide 
information, stated in numerical form, for the purpose of making objective business 
decisions. Topics include methods of sampling, classifying, analyzing, and presenting 
numerical data; frequency distribution, averages, dispersion, times series analysis, 
correlation, and forecasting for business purposes. 

 

 ACS 101   :المتطمب السابق    MGT 301     االتصاالت اإلدارية
مختمف أنواع الرسائل والتقارير التجارية بالطرق العممية يركز ىذا المساق عمى تنمية ميارات الطالب في اعداد وكتابة  

الصحيحة، ويتطرق ىذا المساق الى شرح مفيوم االتصال الفعال وطبيعتو ومكوناتو وأنواعو وعناصره ونماذجو وخصائصو، 
 باالضافة الى اىمية استخدام احدث التقنيات في عممية االتصال.  

 
    MGT 101 المتطمب السابق MGT 202   اخالقيات األعمال

يناقش اىمية وضع استراتيجية في  كذلكاألعمال التجارية ومسؤولية الفرد والمؤسسة. فياىمية األخالق  يبحث ىذا المساق في
المؤسسات التي  موظفييا والموردين والعمالء والتعامل فقط معبين الشركة و  الحقوق والواجبات في التعامل مع القضايا األخالقية
كيفية و مختمف النظريات التقميدية في عمم االخالق األعمال التجارية. ويتطرق ىذا المساق الى  فيتمتزم في المعايير االخالقية 

ية وكيفية التعامل معيا في مختمف األعمال التجارية والمشكالت التي تعترضيا، واستعراض امثمة و قضايا تطبيقتطبيقيا عمى 
 القطاعات التجارية.



 ECOA 201 المتطمب السابق: RES 201    االعمالإدارة  أساليب البحث العممي في
استراتيجية وعممية ومشكمة البحث العممي يتناول ىذا المساق البحث العممي في إدارة األعمال ونظم المعمومات ونظريتو، وأيضا 

 المقترحة من خالل جمع البيانات وتحميميا والترميز وكتابة تقرير البحث القطاع الخاص والعام.

 
 : ECOA 201 المتطمب السابق  LAW 302   القانون التجاري

ىذا المساق عمى المبادئ العامة في القانون التجاري، و نشوء وتطور القانون التجاري ، وقانون األوراق التجارية, والعقود يركز 
التجارية المختمفة طبقا لمقانون التجاري في دولة االمارات العربية المتحدة ، والقوانين التشريعية العامة والحكومية، و كذلك نظام 

 باالضافة الى دراسة قضايا محمية وعالمية من وجية نظر قانونية. القضاء في الدولة، 

 
   MGT 201 المتطمب السابق:  MGT 401   سياسة و استراتيجية االعمال

الحديثة ليا. كذلك يشرح ىذا المساق يتناول ىذا المساق التعريف بالمؤسسة واىم سماتيا واىدافيا، وتطور النظريات والمفاىيم 
المفيوم االستراتيجي الدارة سياسات االعمال الخاصة بالتخطيط والتنظيم في المؤسسات التجارية، وكذلك جدولة وحساب 

دارة المشاريع، وضمان الجودة الشاممة،  وتخطيط الطاقة االنتاجية، ونظم االنتاج الحديثة.  مستمزمات االنتاج، وا 

 
  ECOA 201        االقتصاد الجزئيمبادئ 

    

  المتطمب السابق:

يركز ىذا المساق عمى سموك الفرد و المؤسسة و الخيارات المتاحو ليما وتوازن السوق، كما يتناول العرض والطمب والمنفعة 
النظرية االقتصادية الجزئية المتوسطة، واالسواق التجارية وتكاليف االنتاج وتكاليف االنتاج والمنافسة. باالضافة الى شرح 
 واالسعار، واالدوات المساعدة كاالحصاء والجداول.

 
  ECOA 202          االقتصاد الكميمبادئ 

    

   ECOA 201لمتطمب السابق:ا

ىذا المساق بشكل رئيسي ادوات التحميل المناسبة لفيم النظرية االقتصادية الكمية وتحميل االقتصاد القومي وعالقتو يقدم 
باالقتصاد الدولي. كما انو يركز عمى تحميل النمو االقتصادي والبطالة والتضخم والدخل القومي، ومستوى الدخل وتوازن السمع 

 فائض والعجز وميزان المدفوعات.والخدمات والتوازن في سوق المال وال

 
    FINA 301 اإلدارة المالية

          
   ECOA 201المتطمب السابق:

المدير المالي وموقعو في الييكل يركز المساق عمى المفاىيم االساسية في مجال اإلدارة المالية وشرح العناصر األساسية لوظيفة 
د، التنظيمي والمسؤوليات التي يتحمميا واألنشطة التي يمارسيا من خالل قائمة التدفق النقدي والموازنة التقديرية والقيمة الحالية لمنقو 



دارة األصول المتداولة والموازنة الرأسمالية.  والعائد والمخاطرة، وا 

 
   MGT 101المتطمب السابق:      MGT 201  بىسْظَٜٞ إدبسخ بىسي٘ك 

يتطرق ىذا المساق الى طرق ومداخل مختمفة يعرف الطالب من خالليا عمى كيفية ادارة االشياء وكذلك كيفية قيادة الناس 
 بالجانب البشري باالضافة الى اىتماميم بالجانب الفني والتقني بطريقة فعالة وكذلك التركيز عمى اىتمام المدراء 

 
   SYSE 303      نظم المعمومات اإلدارية

     

  CISA 101;ECOA201    المتطمب السابق:

The course provides an overview of Management Information Systems (MIS) in business. It 
provides students with a framework for the uses information technology in business. Topics 
include MIS concepts, software, databases, information systems (IS), the strategic use of IS, 
the development of IS, and social and ethical issues associated with MIS. 

 
  MGTA 304          االدارة الدولية

         

 ECOA 201 المتطمب السابق:

التجارية الدولية ، والسياسة المالية الدولية، يركز ىذا المساق عمى مفيوم إدارة األعمال والتجارة الدولية ، وتحميل بيئة االعمال 
واالستيراد والتصدير، وكذلك االستراتيجيات الوظيفية المتخصصة )الموارد البشرية الدولية، التمويل الدولي ، النشاطات التجارية 

 والتوجو العام الدارة االعمال الدولية.   الدولية ، التسويق الدولي ، البحث والتطوير ( ،
 

  MGTA 402    إدارة العمميات
       

 STATE 102, ECOA  201 : المتطمب السابق

بالتخطيط والتنظيم في المؤسسات يتناول ىذا المساق شرح المفيوم االستراتيجي الدارة العمميات وسياسات االعمال الخاصة 
دارة المشاريع، وضمان الجودة الشاممة،  وتخطيط الطاقة االنتاجية، ونظم  التجارية، وكذلك جدولة وحساب مستمزمات االنتاج، وا 

 االنتاج الحديثة.

 

  MKTA 302         مبادئ التسويق
          

  ECOA 201 المتطمب السابق:  

يركز ىذا المساق عمى العالقة االستراتيجية بين المؤسسة وعمالئيا وسبل المحافظة عمى رضائيم من خالل دراسة سموكيم 
التسعير والترويج والتوزيع وتخطيط واحتياجاتيم كافراد ومؤسسات، وكذلك دراسة العوامل البيئية التي تؤثر عمى قرارات التسويق ك

 ،واكتشاف الفرص المتاحة في السوق، وتطوير استراتيجية التسويق وبرامج التسويق. وتطوير المنتج

 



  HRMA 201 ادارة الموارد البشرية
              

      MGT 101  المتطمب السابق

وكيفية التخطيط االستراتيجي لمموارد البشرية، وتحميل ،  المؤسسةمفيوم وأىمية إدارة الموارد البشرية في يتناول ىذا المساق 
الوظائف ، وكيفية استقطاب واختيار الموظفين ، وتدريب الموارد البشرية ، وتحفيزىا ومكافأتيا ، الى جانب تقييم األداء، وتخطيط 

  العمل المحمية و العالمية.المسار الوظيفي وتمكين العاممين ، والحفاظ عمى أمنيم وسالمتيم، وأىمية االلتزام بقوانين 

 
  HRMA 301   التخطيط في إدارة الموارد البشرية

          

     HRMA 201 المتطمب السابق

وتنفيذ وتقييم واعداد لمقوى العاممة اىمية التخطيط في ادارة الموارد البشرية، وكيفية التخطيط االستراتيجي يتناول ىذا المساق 
عمى كيفية المحافظة عمى توازن العرض والطمب في القوى العاممة الخطط االستراتيجية في المنظمة. كذلك يركز ىذا المساق 
التوظيف، واالختيار والتعيين وادارة إدارة تصميم وتطوير البرامج في وتامين احتياجات المنظمة من الكفاءات ، وفي التخطيط وال

  .وارد البشريةالمالفائض في 
 

  HRMA 302 تحميل وتصميم الوظائف
        

    HRMA 201    المتطمب السابق

ومصادر المعموماات المطموباة  االساليب والطرق في تحميل وتصميم الوظائف في المؤسسات العامة والخاصة،يتناول ىذا المساق 
اىمية المصداقية في جمع المعمومات عن الوظائف من  ىذا المساق عمى. كذلك يركز في عممية التحميل في ادارة الموارد البشرية

عمميااة االسااتقطاب خااالل االسااتبيانات والمقااابالت ومصااادر المعمومااات الثانويااة وعالقااة ذلااك فااي الوصااف الاادقيق لموظااائف وفااي 
واحتياجااات المااوظفين الااى التاادريب واعااادة ىيكمااة الوظااائف تقياايم األداء والرواتااب والتعويضااات و تصااميم وفااي  يااار والتعيااينواالخت

 وتصنيفيا.
 
  HRMA 310   واإلختيار التعيين إدارة  

            

 HRMA 201      المتطمب السابق

ىااذا المساااق عمااى اىميااة التوظيااف االسااتراتيجي فااي ادارة المااوارد البشاارية، والطاارق واالساااليب المتنوعااة فااي اسااتقطاب ذوي  يركااز
الكفاااءات والمااؤىالت الممتااازة، وتعيينيااا فااي المكااان المناسااب، كمااا يتطاارق ىااذا المساااق الااى اىميااة الوصااف الااوظيفي الاادقيق قباال 

 اساسيا يتم اختيار افضل المتقدمين لمشواغر المتاحة في المؤسسة. التعيين من اجل وضع معايير واضحة عمى
 

  HRMA 311   تدريب وتطويرالموارد البشرية
  

 HRMA 201    المتطمب السابق

وتنفيااذ وتقياايم برامجااو، فضااال عاان أىميتااو فااي تعزيااز يركااز ىااذا المساااق عمااى المفاااىيم االساسااية لمتاادريب واساااليبو والتخطاايط لااو، 
األداء الكمي لممؤسسة، واألداء الفردي والجماعي فييا. كما يتضمن ىاذا المسااق التركياز عماى اىمياة التخطايط االساترايجي لبارامج 

الوظاائف االخارى لمماوارد ميارات العاممين فييا وفي كافة المستويات، وتكامل برامج التدريب ماع  التدريب في المؤسسات، وتطوير
 البشرية.



 HRMA 201    المتطمب السابق HRME 312 تخطيط المسار الوظيفي

 
This course focuses on the essential views of careers and career planning. The model of 
career management presents the active problem-solving approach to work life and how 
people can collect information, gain insights into themselves and their environment, and 
develop appropriate goals and strategies to obtain useful feedback regarding their efforts. 
Topics in this course include career context and stages, models, applications, occupations, 

job stress, and career strategic planning. 

 
    HRMA 350  إدارة االداء والحوافز والتعويضات

 
يتناول ىذا المساق المفاىيم األساسية لتقييم أداء العاممين ومعايير األداء ومقاييسو، كما يعرض ىذا المساق أسس تصميم نظام تقييم 
أداء الموظفين عمى نحو متكامل مع أداء المؤسسة واألداء الفردي والجماعي. من ناحية اخرى يتناول ىذا المساق المفاىيم األساسية 

ساليب والخطوات في إدارة الحوافز ضمن إطار إدارة الموارد البشرية  في دولة االمارات، وطرق تصميم نظم الحوافز والنظريات واأل
 المختمفة، واثرىا عمى االداء الكمي لممؤسسة والفرد.

 

 
       HRMA 351 المهنية   الصحة والسالمة إدارة

     

  HRMA 201   المتطمب السابق

يركز ىذا المساق عمى اىمية برامج السالمة المينية في مكان العمل، واالجراءات االحترازية، وقوانين االمن والسالمة في دولة 
والصحة والسالمة. كذلك يركز ىذا اإلمارات العربية المتحدة ودفاعيا المدني في الحفاظ عمى بيئة من العمل يسودىا االمن 

 والمواد الخطرة وسالمة وسائل النقل. المساق عمى اىمية دور الموظفين و وعييم ودرايتيم في عوامل الخطر

 
  HRMA201 المتطمب السابق           HRMA 352  العالقات االنسانية   )اختياري( 

ىذا المساق اىمية ايجاد عالقات انسانية ايجابية في مكان العمل واثرىا عمى توطيد العالقة  بين االدارة والعاممين وتعزيز يتناول 
االنتماء الوظيفي والميني. كما يتناول ىذا المساق اساليب وطرق تنمية ميارات االتصال الفعال والثقة بالنفس في التعامل مع 

ة في مكان العمل. ودور القيادة وفرق العمل واثرىا عمى العالقات االنسانية وعمى تنمية االبتكار االخرين وخمق ثقافة ايجابي
 واالبداع لدى الموظفين في المنظمات.

 
 
 



      HRMA 201; LAW 302  المتطمب السابق   LAW 401          قانون العمل
ىذا المساق عمى القوانين التي تنظم العالقة بين أصحاب العمل والعاممين في دولة اإلمارات العربية المتحدة. كذلك يتناول يركز 

ىذا المساق قانون العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وضرورة االلتزام بيذا القانون من قبل المؤسسات التي تعمل في ىذا 
مساق عمى قوانين التوظيف والتدريب والتوطين، والقوانين التي تنظم خصوصية الموظفين وحقوقيم البمد. كذلك يركز ىذا ال

 القانونية.
 

 HRMA 201, MGTA 304   المتطمب السابق HRME 402   الدولية البشرية الموارد إدارة
This course provides the concepts, tools, and techniques that are needed to effectively 
manage an internationally diverse workforce. It also focuses on the roles and activities of the 
HR department in managing a global workforce. Students explore ways to manage the 
cultural and ethnic differences that occur as a result of international global diversity. 

 
 إستراتيجية التفاوض وادارة المنازعات

 )اختياري(
HRMA 403  

   

 HRMA 201     المتطمب السابق

االساباب، والمراحال، و اساتراتيجية التفااوض وادارة المنازعاات فاي المؤسساات مان حياث االناواع،  مفيوم واىمياة يتناول ىذا المساق 
والميارات بيدف الوصول الى حمول لالزمات بماا يرضاي االطاراف المتنازعاة، كاذلك خطاوات التفااوض، واسااليبو، وغيار ذلاك مان 

 المواضيع الميمة في التفاوض.
مات، والنماذج الفاعمة الدارة االزماات، واالساموب العمماي فاي التعامال ماع االزماات. باالضاافة كذلك يتناول ىذا المساق ادارة االز  

 الى االدوات واالرشادات االساسية الدارة االزمات وامثمة تطبيقية في ىذا الموضوع.
 
 

 HRMA 201: المتطمب السابق   HRME 410 قضايا معاصرة في إدارة الموارد البشرية
  

This course includes special topics in current developments within the field of human 
resource management, namely Empowerment and job insecurity. The first topic focuses 
on how to organize with shared power and bottom-up leadership to foster vision, trust, 
accountability, and responsibility. The second topic focuses on the current research on 
flexibility, job insecurity, and more intense work and the impact of these developments on 
individuals, their families and workplaces, and the long term health of the economy. 

 
  HRMA 494 التدريب الميداني

            

  ساعة 90    :المتطمب السابق

البشاارية، واالشااراف االكاااديمي يتناااول ىااذا المساااق تاادريب الطمبااة عمميااا فااي المؤسسااات العامااة والخاصااة فااي مجااال ادارة المااوارد 
والعممي اثناء التدريب، كما يقوم الطالب بتقديم تقارير عن طبيعة الميام التي قام بيا خالل فترة التادريب، باالضاافة الاى المياارات 

 التي اكتسبيا والصعوبات التي واجييا اثناء فترة التدريب، ومناقشة ىذه التقارير من قبل المشرف االكاديمي.



 
 HRMA 302,303,350,351المتطمب السابق:      HRMA 499 مشروع التخرج

 

المفاىيم يركز عمى يتضمن ىذا المساق البحث الرئيسي لمتخرج في برنامج ادارة االعمال، تخصص ادارة الموارد البشرية، حيث 
األساسية والنظريات واألساليب والخطوات في تصميم استراتيجيات إدارة الموارد البشرية، وسبل وضع استراتيجيات مختمفة، 
وصياغة الرؤية والرسالة والقيم واألىداف اإلستراتيجية.  كذلك يشمل التركيز عمىى أخالقيات األعمال التجارية ، والثقافة ، والقيم 

 ا وتطبيقات لمموضوع .، ودراسة قضاي
 
 

 


