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 التدريسي: اسم د. كريم ذياب احمد

kareemdheyab@gmail.com البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: إدارة الموارد البشرية

 :لمقرر الفص مؤيد سعيد السالم –كتاب عادل حرحوش  – كتاب إدارة الموارد البشرية

وكيفية لعلم إدارة الموارد البشرية  لبة وتبصيرهم بالمبادئ األساسية تعريف الط

 والمؤسسات الحكومية إدارة المنظمات
 أهداف المادة:

 , التخطيط واتخاذ القرار , وتطور فكرها وبيئتها ادارة الموارد البشريةطبيعة 

وتصميم , إدارة أنشطة المنظمةو , الرقابةو , القيادة والتحفيزو , التنظيمو

 الوظيفة, تحليل الوظيفة

 األساسيةالتفاصيل 

 للمادة:

 الكتب المنهجية: مؤيد سعيد السالم –إدارة الموارد البشرية/ عادل حرحوش 

 المصادر الخارجية: عادل حرحوش –كتاب منقذ داغر 

االمتحان 

 النهائي
 الفصل الدراسي األولالفصل  الفصل الثاني المختبرات

 الدرجة %46 - - %06

 

 تقديرات الفصل:

% ( من المادة من قبل استاذ المادة بغية اثراء المقرر 06  -% 51يتم اضافة ما نسبته ) 

 الموضوعة في مجال تطوير المناهج   طوتطبيقاً للخط
 :معلومات إضافية



 أسم الجامعة: ديالى
 أسم الكلية:  اإلدارة واالقتصاد 

  اإلدارة العامة  أسم القسم:
  كريم ذياب احمد أسم المحاضر:

 استاذ مساعداللقب العلمي: 

 دكتوراه المؤهل العلمي:
  واالقتصادكلية اإلدارة مكان العمل: 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلمي

_____________________________________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .MS-Wordبرنامج *  تملئ االستمارة بواسطة 

 .PDF*  تنشر االستمارة على موقع الجامعة االلكتروني على شبكة االنترنت بصيغة ملف 
 

 

 (www.diyalauniv-iq.netاالستمارة متاحة على موقع جامعة ديالى االلكتروني على االنترنت ) مالحظة:

 

 الفصل الدراسي األول –جدول الدروس األسبوعي

 التاريخ النظريةالماده  يةلالماده العم المالحظات

ع
و
سب

أل
ا

 

 5 5/56/0650 إدارة الموارد البشرية والمصطلحات البديلة   

 0  الوظيفة العامة مالها وما عليها  

 3  موظف الخدمة المدنية واجباته وحقوقه   

  
إدارة الموارد البشرية , المفاهيم , األهداف, األهمية 

 ,الوظائف
 4 

 1  التوصيف )االستقطاب , االختيار , التعيين (   

 0  تحليل الوظائف وتصميمها  

 7  التخطيط لالحتياجات من الموارد البشرية   

 8  تقويم أداء العاملين  

 9  تدريب وتنمية الموارد البشرية   

 56  تقييم الوظائف وتحديد هيكل األجور   

 55  العالوة والترقية والفصل   

 50  صيانة الموظف العام والمحافظة عليه  

 53  نظام انضباط موظفي الخدمة المدنية   

 54  إنهاء الخدمة المدنية والتقاعد  

 51  دراسة حالة  

 50 00/5/0657 اختبار نهاية الكورس  
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 الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس األسبوعي

النظريةالمادة  يةلالمادة العم المالحظات  التاريخ 
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