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 نعم / ال متطلبات أساسية العتماد البرنامج (1)

 نعم  أستاذ أو أستاذ مشارك في مجال تخصص البرنامج؟ هل يتوفر بالقسم على األقل ثالثة أساتذة على درجة

 نعم هل عرض البرنامج على محكمين اثنين اختارهما القسم، وتم األخذ بملحوظاتهما، وإرفاق تقريريهما بالنموذج؟
 نعم األخرى، على تدريس المقررات المختارة منها؟ هل تم إرفاق موافقة األقسام العلمية

 نعم  هل أرفق محضر عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر المتضمن بتحديد التكاليف الدراسية للبرامج المهنية )مدفوعة التكاليف(؟

( أهمية البرنامج وحاجة المجتمع إليه5)  
  تكتب أهمية البرنامج مختصرة وفي نقاط مثال : حلول لمشكالت أو تلبية لخدمات إلخ 

 حاجة المجتمع للبرنامج من خالل معلومات رسمية وإحصاءات وخطط تنموية إلخ يجب 

أن احد أهداف برنامج الملك سلمان   56في صفحة  0202تكمن أهمية البرامج في تلبية أهداف الرؤية الصريحه حيث اشارت وثيقة رؤية المملكة  .1
 الف ممارس لتطبيق مبادئ الموارد البشرية.  622لتنمية الموارد البشرية تأهيل أكثر من 

على "رفع إنتاجية الموظف وكفاءته إلى أعلى مستوى، عبر تطبيق معاييراألداء ةالتأهيل المستمر... وسنضع  0202رؤية باالضافة فقد أشارت  .0
 (.56، ص  0202دة المستقبل وتمكينهم، ونضع بيئة محفزة تساوى فيها الفرص ويكافأ فيها المتميزون" )الرؤية السعودية سياسات لتحديد قا

مسؤوليات إدارة الموارد البشرية داخل المنظمات مستمرة في النمو ويمكن لمديري الموارد البشرية والخبراء والمهنيين  على ان  0202تشير الرؤية  .0
  . ا حيوي ا في مساعدة المنظمات سواء كانت خاصة أو عامة في تحقيق أهدافهاأن يلعبوا دور  

لى ع يعد نقص مدراء الموارد البشرية أحد التحديات الرئيسية التي تواجه البالد في الوقت الحالي، حيث ان المنظمات بحاجة الى مدراء قادرين .4
على حسب موقع لنكد ان يتم اإلعالن على الوظائف المرتبطة بإدارة الموارد البشرية  .مواجهة التحديات الناشئة في االقتصاد السعودي وسوق العمل

  وظيفة سنويا   4022وظيفة شهريا  بما يعادل  422في المملكة بمعدل 
رة ايمنح برنامج الماجستير في إدارة الموارد البشرية فرصة للمهنيين وأصحاب المشاريع في المنطقة لتعزيز وتنمية معرفتهم ومهاراتهم في إد .6

 الموارد البشرية. 
نشطة في استمرار أفي تطوير العالقات المهنية بين األفراد بهدف تسريع تقدمهم الوظيفي والشخصي على حد سواء والمساهمة البرنامج يساهم  .5

 .تنمية الموارد االقتصادية والبشرية في المملكة
حاليا، هناك فقط ثالثة برامج رئيسية لتخصص إدارة الموارد البشرية في المملكة وجود نقص في برامج الماجستير في ادارة الموارد البشريةز .7

 الرياض( وجامعة جدة )في شمال جدة(.  عود )فيالعربية السعودية متواجدة في جامعة اليمامة )بالرياض(، جامعة الملك س
توفير  لالبرنامج المقترح يلعب دورا كبيرا في تحقيق رؤية الجامعة على وجه الخصوص كلية االقتصاد واإلدارة قسم إدارة الموارد البشرية من خال .0

الملك عبد العزيز في مجال التدريس والبحث في تخصص  التعليم الجيد في مجال إدارة الموارد البشرية أوال وأيضا من خالل تعزيز مكانة جامعة
 إدارة الموارد البشرية.

( أهداف البرنامج3)   

 أهداف البرنامج:
تصاغ أهداف البرنامج بوضوح، ويجب أن تكون أهداف موضوعية قابلة 
 للقياس، وتظهر من خالل المقررات الدراسية، وأن تحقق اآلتي: 

 .األهداف التعليمية 

  البحثية.األهداف 

 .أهداف خدمة المجتمع 

 .األهداف المهارية 

Program Objectives: 
Program objectives should be stated clearly, and 
should be measurable and achievable through all 
courses as the following: 

 Educational objectives 

 Scientific research objectives 

 Serving society objectives 

 Skills objectives 

 األهداف 

 :التعليميةاألهداف 
 .في المنظمات والتدريب والتطوير التوظيف واالختيارة و تخطيط الموارد البشري التطبيقات في عمليةوالنظريات و ايستعاب المفاهيم -1
 . االستراتيجيةلدعم األهداف في المنظمات األداء تقييم مختلفة لتطبيق طرق فهم و  -0
 . بفعالية المنظمةلجذب واالحتفاظ وتحفيز األشخاص المؤهلين الالزمين إلدارة  والمزيا المكافآت برامج فهم وتصميم -0
 المنظمات. فهم الدور االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية داخل  -4
  . وتطبيقاته في المنظمات قانون العمل السعوديفهم  -6

 
 األهداف البحثية:

 بما ينعكس على قدراتهم اإلدارية و الفنية و الوظيفية.  في مجال إدارة الموارد البشريةتطوير قدرات الطالب البحثية  -5
 خدمة أهداف المجتمع: -ج

 و الخاصة ببناء أفضل الممارسات الدارة الموارد البشرية. 0202المساهمة في تحقيق أولويات الرؤية السعودية  -7
 األهداف المهارية

 المهنية لدى الطالب التي تمكنهم من االلتحاق بوظائف ادارة الموارد البشرية.  المهارات  تنمية -0
 تطبيق المعرفة المكتسبة لتطوير السياسات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية  -9
 . في المنظمات  البشريةالتحليل النقدي في عمليات و اجراءات و حل المشكالت المتعلقة بادارة الموارد و استخدام مهارات التفكير  -12
 تحسين مهارات التواصل و القيادة والقدرة على العمل في فريق تعزيزا لتنمية الموارد البشرية.  -11

 
 
 
 
 

Educational Objectives 
 

1. Understanding the concepts, theories and applications in the process of human resource planning, recruitment, 
selection, training and development in organizations. 

2. Understanding and applying different methods of performance evaluation in organizations to support strategic 
goals. 



 

3. Understand and design reward and bonus programs to attract, retain and motivate the qualified people needed 
to effectively run the organization. 

4. Understanding the strategic role of human resources management within organizations. 

5. Understanding the Saudi labour law and its applications in organizations. 
 
Research objectives: 

6. Developing students' research capabilities in the field of human resource management, which is reflected in 
their administrative, technical and functional capabilities. 

Community Service Objectives 

7. Contributing to achieving the Saudi Vision 2030 priorities for building best practices for human resource 
management. 

Skill Objectives  

8. Developing students' professional skills that enable them to join human resource management jobs. 

9. Apply the acquired knowledge to develop policies related to human resource management 

10. Using thinking skills and critical analysis in processes, procedures, and problem solving related to human 
resource management in organizations. 

11. Improving communication skills, leadership and the ability to work in a team to enhance the development of 
human resources. 

( مرجعية البرنامج )4) Bench Marking) 
 ( من الترتيب العالمي، بحيث يكون برنامجا  مرجعيا  للبرنامج 25يجب مقارنة البرنامج المقترح بآخر في جامعة عالمية ال يقل تصنيف برنامجها عن الـ )

 المقترح.

   

 :معلومات البرنامج المرجعي 
 جامعة يورك ، تورنتو ، كندا  الجامعة:
 الموارد البشرية   الكليـــة:

 الدرجــة العلميــة:  درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الموارد البشرية
  -التخصص العــام: 

 التخصص الدقيق:  إدارة الموارد البشرية
 مواد  أساسية وماداتان اختياري 5الشهر( ، و ساعة في  42عددالوحدات الدراسية اإلجمالية:  أربعة أيام تعليمية لكل كورس )

 
 الجامعة: جامعة كورنيل ، الواليات المتحدة

 الكلية: كلية الدراسات العليا
 الدرجة العلمية: ماجستير تنفيذي في إدارة الموارد البشرية

 التخصص العام:
 التخصص: إدارة الموارد البشرية

ا يشمل الصيف( 16ة معتمدة ، برنامج لمدة ساع 02وحدات أساسية ) 4إجمالي عدد الوحدات:   شهر 
 

 الجامعة: جامعة ادنبره، المملكة المتحدة
 الكلية: كلية إدارة األعمال

 الدرجة العلمية: ماجستير في إدارة الموارد البشرية
 -التخصص العام:

 التخصص: إدارة الموارد البشرية
ا بما في ذلك الصيف إجمالي عدد الوحدات: عشر وحدات ، مدة البرنامج إثنا ع  شر شهر 

 
 الجامعة: كلية فليريك لألعمال

 الكلية: إدارة األعمال
 الدرجة العلمية: درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الموارد البشرية 

 -التخصص العام:
 التخصص: إدارة الموارد البشرية

 إجمالي عدد الوحدات: أربع وحدات أساسية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 الجامعة: كلية باروش 
 الكلية: زيكلين إلدارة األعمال

 الدرجة العلمية: ماجستير تنفيذي في إدارة الموارد البشرية  
 التخصص العام: 
 التخصص: إدارة الموارد البشرية 
ا، ثالثون ساعة معتمدة(   إجمالي عدد الوحدات: مدة البرنامج عامين )عشرون شهر 
 

 )2( برامج الدراسات العليا الحالية المعتمدة في القسم

  
 اليوجد 

 

 

 

  

   
( شروط إضافية للقبول في البرنامج6)  

  يل" الباب الخامس المعنون بـ"القبول والتسجالموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بالجامعة، والمذكورة في  التي لم تَنص عليها الالئحةتذكر فقط الشروط
 العمادة اإللكتروني.والمتوفرة على موقع 

 جيد  التقدير المطلوب

التخصـصات المطلوبـة 
 للدرجة المتقدم إليها

  المحاسبة  –المالية  –التسويق  –اإلدارة العامة  -إدارة األعمال  -في العلوم اإلدارية )إدارة الموارد البشرية درجة البكالوريوس
 نظم العلومات اإلدارية( -اإلقتصاد

  سنوات خبرة في إدارة الموارد البشرية  0أو جميع التخصصات األخرى بشرط وجود 
 

درجة اللغة المطلوبة 
TOEFL / IBT 

 .أو مايعادلها في اإلختبارات األخرى  ”IBT“التوفل بنظام  درجة في اختبار 00 

 

 شــروط أخــرى
 

 
 

 ( الرسوم الدراسية7)
التكاليف فقط()خاص بالبرامج المهنية مدفوعة   

رس 34,4514 تكلفة الوحدة الدراسية الواحدة ر.س. 555,46 التكلفة اإلجمالية 33 إجمالي عدد الوحدات الدراسية   

( تصنيف8)  البرنامج في وزارة الخدمة المدنية / الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 

      مصنف 

       غير مصنف 

 اإليضاح:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ( الجهات المستفيدة وظيفيا  4)     

 تحديد الجهات بدقة دون عموميات، ألهمية ذلك في تصنيف البرنامج يراعى 

 

  )موظفي ادارة الموارد البشرية في مختلف المستويات االدارية في القطاع الخاص و العام ) الوزارات و الهيئات الحكومية 
 

 المنظماتالذين يرغبون في فهم دور وممارسات إدارة الموارد البشرية في تطوير ت الصغيرة و المتوسطه مدراء المنشآ. 
 

 ؟هل توجد برامج مشابه أو مسارات للبرنامج في إحدى كليات جامعة الملك عبدالعزيز( 15)

 .في حالة اإلجابة )بنعم( تذكر تفاصيل البرنامج 

 نعم 

 ال 
 

 :معلومات البرنامج المشابهة 
 الكليـــة:    
 القسم:    
 اسم البرنامج:    

 مشابهة للبرنامج المقترح في جامعات المملكة األخرى من حيث االسم والمحتوى؟ ( هل توجد برامج11) 

 

 نعم 
 ال 

 معلومات البرنامج المشابهة:
     

 اسم الجامعة جامعة اليمامة 

 الكلية كلية إدارة األعمال

  القسم -

 إسم البرنامج البشريةماجستير إدارة الموارد 

 

 اسم الجامعة جامعة الملك سعود

 الكلية كلية إدارة األعمال

  القسم قسم اإلدارة

 إسم البرنامج ماجستير العلوم في إدارة الموارد البشرية

 

 اسم الجامعة جامعة جدة

 الكلية كلية إدارة األعمال 

  القسم قسم إدارة الموارد البشرية

 إسم البرنامج في إدارة الموارد البشرية الماجستير المهني

 
 

 ( السمات المميزة للبرنامج المقترح عن غيره من البرامج المشابهة في جامعات المملكة إن وجد15)

 

ا  تتضمن تطويرها حديث. البرنامج و المواد المقدمه تم  تطويرها بعناية للتناسب مع التغيرات الحديثة في السياق المحلي : يقدم البرنامج دورات تم 1

 يمواد إجبارية تركز على موضوعات الموارد البشرية الحديثة للسياق المحلي )السعودي( وأساليب البحث النوعي في مجال الموارد البشرية )ف

 المواد المميزة منهج أساليب البحث( و البيئة القانونية والتشريعات في السعودية و الخاصه في قوانين سوق العمل ، فضال عن غيرها من

 االختيارية مثل اقتصاد العمل.

ر من بكثي. ارتفاع الطلب: على الرغم من أن هناك ثالث جامعات في المملكة تقدم برنامج ماجستير في إدارة الموارد البشرية ، إال أن الطلب أعلى 0

 العرض الحالي. 

مما سيكون سهال ألولئك الذين يعيشون في المنطقة للوصول الى مقر البرنامج –انية . الموقع: سوف يتم تقديم البرنامج  في حرم الجامعة بفرع السليم0

 و االستمرار النهاء البرنامج. 

 . كال الجنسين: سيتم تقديم البرنامج لكال الجنسين في حين أن البرامج األخرى المقدمه في الجامعات األخرى تركز على الذكور فقط4

 
 



 

 ( الخبرة العلمية للقسم13)

 أعداد الملتحقين حاليا   تاريخ بداية البرنامج البرنامج
عدد المتخرجين خالل الخمس سنوات 

 األخيرة

5511سبتمبر  بكالوريوس  116 1736 

    دبلوم عالي

    ماجستير

    دكتوراه



 

 
 

 هــ )يكون التسلسل وفقا للمرتبة العلمية(     /       : هيئة التدريس بالقسم للعام الدراسي( جدول عضوات 12)

 الجامعة المانحة للدكتوراه / الدولة التخصص الدقيق المرتبة العلمية االسم م
سنة الحصول على 

 الدكتوراه
 الجنسية

 الهند 0210 بالهند جامعة سي ام جي موارد بشرية أستاذ مساعد مسرات بارفين 1

 باكستان 0210 جامعة محمد علي جنة بباكستان موارد بشرية أستاذ مساعد كومال خالد 0

 السعودية 0214 جامعة برونل موارد بشرية أستاذ مساعد هيام بنجابي 0

       

 هـ   )يكون التسلسل وفقا للمرتبة العلمية(     /        ( جدول أعضاء هيئة التدريس بالقسم للعام الدراسي:14)

 الجامعة المانحة للدكتوراه / الدولة التخصص الدقيق المرتبة العلمية االسم م
على  سنة الحصول
 الدكتوراه

 الجنسية

 سعودي 1991 جامعة ويلز موارد بشرية استاذ علي القحطاني 1
 سعودي 1990 جامعة درهام موارد بشرية استاذ نايف الغمري 5
 هندي 1990 جامعة بنراس الهندية موارد بشرية استاذ سامي خان 3
 سعودي 1909 كلية لندن لالقتصاد موارد بشرية أستاذ مساعد خالد ميمني 4
 باكستاني 0216 جامعة اناه بجنوب كوريا موارد بشرية أستاذ مساعد مراد علي 2
 سعودي 0215 جامعة ليدز موارد بشرية أستاذ مساعد عبدالرحمن باسهل 6
 سعودي 0217 جامعة ساوثهامبتون موارد بشرية أستاذ مساعد محمد القرني 7
       

       

       



 
 

 هـ        /        :( جدول المحاضرون والمعيدون بالقسم للعام الدراسي16)
 يذكر إن كان مبتعثا سنة التخرج الجامعة المرتبة العلمية االسم م

 المملكة المتحدةجامعة نيوكاسل ,  معيد سالم القرني 1
مبتعث: دراسة   -

الدكتوارة من عام 
0215 

      

      

 
 

 هـ     /        :( جدول المحاضرات والمعيدات بالقسم للعام الدراسي17)
 يذكر إن كان مبتعثا سنة التخرج الجامعة المرتبة العلمية االسم م

  0226 جامعة الملك عبدالعزيز, جدة محاضر سمر سمير عنانى 1

  0212 جامعة نيويورك , امريكا محاضر تغريد احمد السليمانى 0

0 
جامعة مانشستر ميتروبولتن ,  محاضر عبير عصام خضرى

 المملكة المتحدة
0211  

  0210 جامعة غرب استراليا , بيرث محاضر سالفه فاروق فيومي  4

  0210 جامعة كوينزالند, استراليا محاضر مشاعل دخيل مطرفى 6

  0215 جامة الملك عبدالعزيز, جدة محاضر شروق سعود العتيبي 5

7 
مبتعثة: متوقع انتهاء  - جامعة نيويورك , امريكا محاضر ابرار طالل رزق

من البعثة عام 
0210 

0 
مبتعثة: بعثة لدراسة  - جامعة كورك , ايرلندا محاضر بيان نايق القرشى

الدكتوارة من عام 
 شهر سبتمبر 0210

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 

 هـ     /        :( جدول الفنيون واإلداريون بالقسم للعام الدراسي18) 
 العمل الحالي عدد سنوات الخبرة المؤهل االسم م

 سكرتير ادارة موارد بشرية سنوات 12 بكالوريوس محمد الغامدي 1

     

     

     

 
 

 هـ     /        :( جدول الفنيات واإلداريات بالقسم للعام الدراسي14)

 المؤهل االسم م
عدد سنوات 
 الخبرة

 العمل الحالي

 سكرتير ادارة موارد بشرية سنوات   8 بكالوريوس وفاء علي السفالن 

     

     

 
 
 
 
 
 
 



 

 ( معامل القسم الحالية التي سوف تخدم البرنامج 55)

 اسم المعمل م

   
 السعة )عدد الطالب(

 

 60 أنثى 1فصل  1

 64 أنثى 2 فصل  5

 57 أنثى 2 فصل  3

 56 أنثى 2 فصل  4

 55 أنثى 2 فصل  2

 25 أنثى 1 ورشة عمل  6

 25 أنثى 1معمل حاسوب  7

 25 ذكر 1 فصل  8

 25 ذكر 1 فصل  4

 20 ذكر 1 فصل  15

 25 ذكر 1 معمل حاسوب  11

 25 ذكر 1 ورشة عمل  15

 25 ذكر 2 ورشة عمل  13

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Labs will serve the program  (20) 

Capacity 
(No. of Students) Gender  

  
Labs Name 

 
Item 

60 Female Classroom 1 1 

64 Female Classroom 2  2 

57 Female Classroom 2 3 

56 Female Classroom 2 4 

55 Female Classroom 2 5 

25 Female Workshop Room 1 6 

25 Female Computer Lab 1 7 

25 Male Classroom 1 8 

25 Male Classroom 1 9 

20 Male Classroom 1 10 

25 Male Computer Lab 1 11 

25 Male Workshop Room 1 12 

25 Male Workshop Room 2 13 



 
 
 

 على بدء البرنامج ( المعامل المقترح إنشاؤها وال تؤثر51)

 اسم المعمل م
 التاريخ المتوقع
 لبدء التشغيل

1   

5   

3   

4   

2   

6   

7   

8   

4   

 
 

Suggested Labs (21) 

Start Date Labs Name Item 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

  10 

 

 
 

لالئحة( المتطلبات الدراسية للدرجة العلمية وفقا  55)  
 ( وقواعدها التنفيذية من الالئحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بجامعة 8يجب االطالع على الحدود الدنيا والقصوى للوحدات الدراسية في المادة )

 الملك عبدالعزيز.

  من مقررات البرنامج. % 25يجب أن يتضمن البرنامج موادا  اختيارية من داخل وخارج القسم بحيث ال تقل عن 

 يجب أن يكون هناك مقرر حر من بين المواد االختيارية، ذو عالقة بالتخصص، ويجب أن يكون من خارج القسم، ويفضل أن يكون من خارج الكلية. 

 عدد وحدات المقررات اإلجبارية

 
 عدد وحدات المقررات االختيارية

 مقرر حـر مقررات من خارج القسم مقرات من داخل القسم

24 3 3 5 

 عدد الوحدات اإلجمالية عدد وحدات الرسالة أوالمشروع البحثي 

3 33 



 

 ( List of Courses( قائمة المقررات الدراسية )53)
  الرسالةيجب كتابة المقررات مرتبة وفقا للتالي: المقررات اإلجبارية ثم االختيارية ثم المشروع البحثي أو 

 رمز و رقم المقرر
 Course 

Code 
 Course Title اسم المقرر 

 نوع المقرر
Couse type 

 عدد الساعات 
 (No. of Hours) 

المتطلب السابق 
(Prerequisite) 

 English عربي English عربي

ي 
ظر
ن

(T
h

.)
 

ي 
مل
ع

P
r.

)
)
 

ي 
ير
سر

(
C

li
n

ic
a

l
)
 

د 
تم
مع
ال

(C
re

d
it

s
)

 

 English عربي

521بشر ت  EHRM 601 إدارة الموارد البشرية Human Resource Management 
 إجباري

Compulsory 
3   0   

520بشر ت  EHRM 602 إدارة نظام العمل Employment Law Management 
 إجباري

Compulsory 
3   0   

520بشر ت  EHRM 603 تخطيط الموارد البشرية والتوظيف 
Human Resource Planning and 
Staffing 

 إجباري
Compulsory 

3   0   

524بشر ت  EHRM 604 التعويضات وإدارة المكافآت 
Compensation and Reward 
Management 

 إجباري
Compulsory 

3   0   

526بشر ت  EHRM 605 تطوير الموارد البشرية Human Resource Development 
 إجباري

Compulsory 
3   0   

525بشر ت  EHRM 606  األداءإدارة  Performance Management 
 إجباري

Compulsory 
3   0   

527بشر ت  EHRM 607 مواضيع متخصصة في الموارد البشرية 
Special Topics in Human 
Resource Management 

 إجباري
Compulsory 

521بشر ت 0   3  EHRM 601 

594بشر ت  EHRM 694 طرق البحث فى إدارة الموارد البشرية Research Methods in HRM 
 إجباري

Compulsory 
521بشر ت 0   3  EHRM 601 

529بشر ت  EHRM 609 ادارة الموارد البشرية الدولية 
International Human Resource 
Management 

 اختياري
Elective 

521بشر ت 0   3  EHRM 601 

512بشر ت  EHRM 610 التطوير والتغيير التنظيمي 
Organizational Development and 
Change 

 اختياري
Elective 

3   0   

502 تقصد  ECNE 620 لاقتصاديات العم  Labour Economics 
 اختياري

Elective 
3   0   

510بشر ت  EHRM 612 السلوك التنظيمي Organisational Behaviour 
 اختياري

Elective 
3   0   

516ادر   BUSE 615 القيادة Leadership 
 اختياري

Elective 
3   0   

519ادر   BUSE 619 أخالقيات األعمال والمسؤولية اإلجتماعية 
Business Ethics and Social 
Responsibility 

 اختياري
Elective 

3   0   

590بشر ت  EHRM 698 المشروع البحثي Research Project 
 إجباري

Compulsory 
3   0  

EHRM 601 
EHRM 608 



 
 

 
 
 
 
 

 
 ( جدول تحقيق األهداف من خالل المقررات الدراسية ألهداف البرنامج.54)

 ( أمام المقررات واألهداف المرتبطة ببعضها البعض.فضال  توضع عالمة )

   هداف البرنامجأ                         
 

 رموز وأرقام المقررات 

( سابقا  3بالبند )أرقام األهداف المذكورة   

1 5 3 4 2 6 7 8 4 15 11 

EHRM 601            

EHRM 602            
EHRM 603            
EHRM 604            
EHRM 605            
EHRM 606            

EHRM 607            
EHRM 694              
EHRM 609            
EHRM  610            

ECNE 620            
EHRM 612            
BUSE 615            
BUSE 619            
EHRM 698            



 

(24) Achieving Program Objectives Through Courses. 

Please Check () the related Courses with Program Objectives. 

Objectives mentioned in item numbers (3) previously 

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
                        Program 

Objectives 

Course Code 

           EHRM 601 

           EHRM 602 

           EHRM 603 

           EHRM 604 

           EHRM 605 

           EHRM 606 

           EHRM 607 

             EHRM 694 

           EHRM 609 

           EHRM  610 

           ECNE 620 

           EHRM 612 

           BUSE 615 

           BUSE 619 

           EHRM 698 



 
 

   

 (  توصيف المقررات الدراسية52)

 يجب أن يتضمن توصيف المقرر العناصر الثالثة اآلتية: 
المهاري، والبعد األهداف ويجب أن تتضمن: البعد المعرفي، والبعد  .1

 الوجداني.
 الموضوعات. .5
 وسائل التقويم. .3

 

Course description should include the following 
three elements: 
1.Objectives that include: cognitive dimension, 
Skills dimension and emotional dimension 
 2 Topics. 
3. Assessment methods. 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرررمز ورقم 

EHRM 601 3 إدارة موارد بشرية  

 . األهداف:
 للمنظمات( تعريف الطالب بالمبادئ والتطورات الرئيسية في إدارة الموارد البشرية في مختلف أنواع أوضاع 1
 تطبيقات وظائف الموارد البشرية الرئيسية المفاهيم وشرح ال( 0
 الدور الذي يلعبه المديرون وخبراء الموارد البشرية في أنشطة إدارة الموارد البشرية. ( وصف0
 . المحتوى:5

ة التعويض، ام إدارإدارة الموارد البشرية في بيئة ديناميكية، إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية، التوظيف، التدريب والتطوير، نظام إدارة األداء، نظ
 وعالقات الموظفين.

 م طريقة التقييم الوزن النسبي
 1 واجبات عملية فردية %20
    مشروع عملي للمجموعات 06%

العرض  %12 –المشاركة الفردية  6%)
 تقرير المجموعة( %12 –التقديمي للمجموعة 

2 

 3 الحاالت الدراسية 16%

 4 اختبار نهائي %40

 . طرق التقييم:3
 
 
 
 
 
 
 
 
 . المراجع4

Bailey, Catherine, Mankin, D., Kelliher, C., and Garavan, T. (2018). Strategic Human Resource Management, 

Second edition. Oxford. 

ISBN-13: 978-0198705406 

ISBN-10: 0198705409 

Gary Dessler Human Resource Management, Global Edition - (2019)- 9781292309125 - Management - Human 

Resource Management (113) Zoom Series Pearson 

Author 

Edition 16 

ISBN13: 9781292309125 

ISBN 1292309121 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 3 Human Resource Management EHRM 601 

 
1. 1. Objectives: 

1) Introduce students to the main principles and developments in human resource 
management (HRM) in different types of employment situation  

1) Explain the concepts and applications of key HR functions 
2) describe the role that managers as well as HR specialists play in Human Resource Management 

(HRM) activities.  
2. Topics: 
HRM in a dynamic environment, strategic HRM, staffing, training and development, performance 
management system, compensation management system, and employee relation. 
 



 

 

3.Assessment Methods: 
 

NO Assessment Criteria  weight 

2 Individual Practical Assignments %20 

3 Practical Group Project 
 (%5 Individual Participation- %10 Group - 

Presentation – %10 Group Report) 

25% 

4 Case Studies %15 

5 Final Exam %40 
   
4.Learning Resources: 
 
Bailey, Catherine, Mankin, D., Kelliher, C., and Garavan, T. (2018). Strategic Human Resource Management, 

Second edition. Oxford. 

ISBN-13: 978-0198705406 

ISBN-10: 0198705409 

 

Gary Dessler Human Resource Management, Global Edition - (2019)- 9781292309125 - Management - Human 

Resource Management (113) Zoom Series Pearson 

Author 

Edition 16 

ISBN13: 9781292309125 

ISBN 1292309121 



 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

EHRM  602 3 إدارة نظام العمل  

 :األهداف .1
 عند االنتهاء من هذه المادة، يتمكن الطالب من:

 بيئة العمل التنظيمية في السعودية تحليل( 1
 وتطبيقاته في إدارة الموارد البشرية قانون العمل السعودي تفسير( 0
 ( تصنيف حقوق وواجبات الموظف وفق ا لنطاق العمل.0
 والمهارات الالزمة الستخدام المنهجية القانونية لتقديم المشورة للمديرين حول القضايا التي لها بعد قانون العمل. ( نشر المعرفة4
 ( تنفيذ سياسات التوظيف التي تتوافق مع المتطلبات القانونية وأفضل الممارسات6
 فسخ و أخطاء عقد العمل الفردي. إنشاء و شرح آليات ( 5
 . المحتوى:5

 التنظيمية والتدخالت الحكومية في سوق العمل السعودي. مصادر القانون؛ قانون العمل السعودي وعقود التوظيف؛ خرق عقود العمل.البيئة 
 . طرق التقييم:3

 م طريقة التقييم الوزن النسبي

 1 واجبات عملية فردية %20

    مشروع عملي للمجموعات 06%
العرض التقديمي  %12 –المشاركة الفردية  6%)

 تقرير المجموعة( %12 –للمجموعة 

2 

 3 الحاالت الدراسية 16%

 4 اختبار نهائي %40

 
 
 
 
 
 
 
 
 المراجع . 4

 محمد محمد أحمد سويلم ؤلفالمالوجيز في أحكام نظامي العمل والتأمينات االجتماعية في المملكة العربية السعودي 
 2017 تاريخ النشر دار النشر الدولىر الناش

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 3 Employment Law Management   EHRM  602 

1. Objectives: 
Upon completion of this course, students are able to: 

1) Analyse labour regulatory environment in Saudi  
2) Interpretate Saudi labour law and its application in HRM 
3) Distinguish employee rights and obligations according to the scope of employment. 
4) Deploy the knowledge and skills necessary to use legal methodology to advise managers about 

issues which have an employment law dimension. 
5) Implement employment policies which are in accordance with legal requirements and best 

practice. 
6) Explain the criteria of  individual employment contract creation, incidents and termination  

2. Topics: 
Regulatory environment and government interventions in Saudi labour market; Sources of law; Saudi 
labour law; employment contracts; breach of employment contracts.  
3.Assessment Methods 

NO Assessment Criteria  Weight 

2 Individual Practical Assignments %20 

3 Practical Group Project 
 (%5 Individual Participation- %10 Group - 
Presentation – %10 Group Report) 

25% 

4 Case Studies %15 

5 Final Exam %40 

 
Learning Resources  

 محمد محمد أحمد سويلم ؤلفالمالوجيز في أحكام نظامي العمل والتأمينات االجتماعية في المملكة العربية السعودي 
ر الناش دار النشر الدولى تاريخ النشر   2017 



 

 
 
 
 
 
  



 

 
 
 

 
 

 رمز ورقم المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

EHRM 606 3 إدارة األداء  

 :. األهداف1
 عند االنتهاء من هذه الوحدة ، سيتمكن الطالب من:

 وإدارة نظام إدارة األداء بفعالية لدعم األهداف االستراتيجية للمنظمة.( تنفيذ 1
 ( اكتساب معرفة عملية ألنظمة إدارة األداء0
 ( اكتساب قدرة معززة على التواصل بشكل فعال بشأن القضايا المتعلقة بإدارة األداء0
 ( تعلم المصطلحات والممارسات المناسبة فيما يتعلق بإدارة األداء.4
 تقنيات فعالة إلجراء تقييم فعال لألداء ، وطرق لتدريب أعضاء اإلدارة تطبيق( 6
 . المحتوى: 5

علومات األداء م نظم إدارة األداء في السياق ، التخطيط االستراتيجي والتحليل التنظيمي ، تحليل الوظائف ، تحديد معايير األداء والقياس ، جمع وتقديم
 مراجعة األداء ، إدارة األداء وتطوير الموظف ، تدريب األداء ، أخطاء التقييم ، إجراء اجتماع

 . طرق التقييم:3
 

 م طريقة التقييم الوزن النسبي
 1 واجبات عملية فردية %20
06%  مشروع عملي للمجموعات 

العرض  %12 –المشاركة الفردية  6%)
تقرير المجموعة( %12 –التقديمي للمجموعة   

2 

 3 الحاالت الدراسية 16%

 4 اختبار نهائي %40

 
 

 

 

 

. المراجع:4  
 

Aguinis, H. (2019) Performance Management, 4th ed. Chicago Business Press 

ISBN-13: 978-0998814087 
ISBN-10: 0998814083 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 3 Performance Management EHRM 606 

 
1. Objectives: 
On completion of this module, students will be able to:  

1) Effectively implement and manage a Performance Management System in support of the strategic 
goals of the organization. 

2) Gain a working knowledge of performance management systems 
3) Gain an enhanced ability to communicate effectively on issues relating to performance management 
4) Learn appropriate terminologies and practices regarding performance management. 
5) Learn effective techniques for conducting an effective performance appraisal, and ways to coach 

members of management 
2. Topics: 
Performance Management Systems in Context, Strategic Planning and Organizational Analysis, Job 
Analysis, Identifying Performance Criteria and Measurement, Gathering and Providing Performance 
Information, Evaluation Errors, Conducting the Performance Review Meeting, Performance Management 
and Employee Development, Performance Coaching 
3. Assessment Methods: 

NO Assessment Criteria  weight 

2 Individual Practical Assignments %20 

3 Practical Group Project 
 (%5 Individual Participation- %10 Group - 

Presentation – %10 Group Report) 

25% 

4 Case Studies %15 

5 

 
Final Exam %40 

   

 
4. Learning Resources  

Aguinis, H. (2019) Performance Management, 4th ed. Chicago Business Press 

ISBN-13: 978-0998814087 
ISBN-10: 0998814083 
 



 

 
 رمز ورقم المـقرر

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

EHRM  607 3 مواضيع متخصصة في الموارد البشرية EHRM  601 

 األهداف : .1
 ب: عند اتمام المقرر, سيتمكن الطالب من استيعاب و انتقاد المواضيع األكاديمية المتعلقه

 النظريات الرئيسية في الموارد البشرية  (1
 نموذج سلوك المواطنة التنظيمي( –مثل نموذج اإللتزام التنظيمي  (نماذج الموارد البشرية الحديثة  (0
 إدارة المواهب (0
 التوظيف الخارج  (4
 وعالقتها بإدارة الموارد البشرية  0202رؤية الممكلة  (6
 العمل للمنظمة وبيئةالعالمة التجارية  (5
 تحليل الموارد البشرية: تطوير المقاييس التنظيمية لتقييم فعالية الموارد البشرية (7
 إدارة الموارد البشرية في المنظمات الصغيرة والمتوسطة  (0
 CIPD -SHRM-HRCI))المنظمات الدولية والمهنية في إدارة الموارد البشرية  (9
 المواضيع: .5

حديثة إلدارة الموارد البشرية ، إدارة المواهب ، قوانين سوق العمل السعودي و لوائحه ، توظيف النظريات األساسية في الموارد البشرية ، نماذج 
 اإلناث ، التوظيف من الخارج ، العالمات التجارية ألصحاب العمل ، الموارد البشرية األحصائية التحليلة

 طرق التقييم -3

 م طريقة التقييم الوزن النسبي
 1 واجبات عملية فردية %20

06%     مشروع عملي للمجموعات 
العرض  %12 –المشاركة الفردية  6%)

تقرير المجموعة( %12 –التقديمي للمجموعة   

2 

 3 الحاالت الدراسية 16%

 4 اختبار نهائي %40

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراجع  -4
 ضوع متخصص من المراجع المتنوعه سيتم اختيارها لكل مو قائمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

EHRM  601 3 Special topics in HRM EHRM  607 

1. Objectives: 
On completion of this module, students will be to demonstrate and critically evaluate literature related to  

1. Key theories in HR (i.e. institutional theory, RBV..etc)  
2. Recent HR Models (i.e. Org commitment, OCB, Engagement...etc)  
3. Talent management  
4. HR Outsourcing  
5. KSA 2030 Vision and its relationship to human resources management 
6. Employer Branding  
7. HR Analytics: Develop organizational metrics to assess human resource effectiveness. 
8. HRM in small & medium business organizations  
9. International and professional organizations in human resources management ((CIPD -SHRM-HRCI 

2. Topics: 
Key theories in HR, Recent Models of HRM, Talent management, Saudi Labour Market and Regulation, 
Employment of Female, HR Outsourcing and Employer Branding and HR Analytics 
 
3. Assessment Methods: 

NO Assessment Criteria  weight 

2 Individual Practical Assignments %20 

3 Practical Group Project 
 (%5 Individual Participation- %10 Group - 

Presentation – %10 Group Report) 

25% 

4 Case Studies %15 

5 Final Exam %40 

4. Learning Resources  
List of various resources will be selected for each special topic  



 

 
 
 

 
  

 
 

 رمز ورقم المـقرر

 
 عنوان المقـــــرر

 
 الوحداتعدد 

 
 متطلب سابق

EHRM  694 3 طرق البحث فى إدارة الموارد البشرية EHRM  601 

 . األهداف :11

 كل عام. بش العلوم االجتماعية في دراسات إدارة الموارد البشرية بشكل خاص وداراسات  المستخدمة فيالرئيسية ( فهم و استيعاب أساليب البحث 1
  نقدي لألدبيات في مجال إدارة الموارد البشريةمن إجراء تقييم  الطالب( تمكين 0
 ( تمكين الطالب من تحديد مشكلة البحث ، وتصميم البحث ، وجمع البيانات0
 وكتابة النتائج تحليل البيانات معرفة وتطبيق األدوات المستخدمة ل( 4
 ( تعريف الطالب بمكونات الكتابة العلمية6
 قية إلجراء البحوث التطبيقية( تشجيع الطالب على فهم األبعاد األخال5
 
 . المواضيع:5

وتصميم  تحديد مشكلة البحث ، في دراسات إدارة الموارد البشرية ،  البحث عن وإجراء تقييم نقدي لألدبيات ،  المستخدمة فيالرئيسية أساليب البحث 
 األبعاد األخالقية إلجراء البحوث التطبيقية كتابة النتائج ،  ،  تحليل البيانات األدوات المستخدمة في  ،  ، وجمع البيانات البحث

   . طرق التقييم3 

 م طريقة التقييم الوزن النسبي
 1 واجبات عملية فردية %20

    مشروع عملي للمجموعات 06%
العرض  %12 –المشاركة الفردية  6%)

 تقرير المجموعة( %12 –التقديمي للمجموعة 

2 

 3 الدراسيةالحاالت  16%

 4 اختبار نهائي %40

 
 
 
 
 
 
 
 
 . المراجع 4

Research Methods For Business Students Paperback  by Adrian Thornhill / Philip Lewis / Mark N. K. Saunder,  

PEARSON  (0219)  

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

EHRM 601 3 Research Methods in HRM EHRM 694   

 
1. Objectives: 

1. To provide students with theoretical and practical knowledge of the main methods used in studies 
of Human Resource Management together with a broad understanding of research methods in the 
social sciences. 

2. To enable students to critically evaluate empirical literature in the field of HRM. 
3. To enable students to identify the research problem, design the research, data collection   
4. To provide a practical guide and tools on data analysis and findings reporting.   
5. Introduce students to the components of scholarly writing and evaluate its quality. 
6. Encourage students to develop an understanding of the ethical dimensions of conducting applied 

research.  
2. Topics: 

Research methods used in human resource management studies, finding and assessing the literature, research 
problem identification, research design, data collection, tools used for data analysis, results writing, ethical 
dimensions of conducting applied research. 
 
3. Assessment Methods: 

2.  
NO Assessment Criteria  weight 

2 Individual Practical Assignments %20 

3 Practical Group Project 
 (%5 Individual Participation- %10 Group - 

Presentation – %10 Group Report) 

25% 

4 Case Studies %15 

5 Final Exam %40 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Learning Resources  
Research Methods For Business Students Paperback  by Adrian Thornhill / Philip Lewis / Mark N. K. Saunder,  
PEARSON  (0219)  
 



 

 
 
 

 

 رمز ورقم المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

ECNE 620  العملإقتصاديات  3 - 

 :األهداف.1
 المادة ، يتمكن الطالب من:عند االنتهاء من هذه 

 من وجهة نظر إقتصادية  ( شرح طبيعة الطلب على العمل و العمال1
 ( استخدام نماذج سوق العمل لشرح سلوك العاملين والشركات.0
 ( تحليل مجموعة متنوعة من قضايا السياسة العامة حول العمالة في السعودية.0
 العمل.( تحديد وتوضيح االتجاهات واألنماط في سوق 4
 فهم عالقات العمل. شرح( 6
 ( اشرح القضايا المتعلقة بالفروق في األجور ، والسياسة التعليمية ، والتدريب.5
 :المحتوي .5

ج مل ونماذخصائص قوة العمل والجوانب المؤسسية لسوق العمل والعمالة والبطالة والسياسة وتعويض العمل وتخصيص الوقت وعرض العمالة والطلب على الع
 العمل والتوازن وتعديل األجور وفوارق األجور والتمييز واالحزاب العمالية واالستثمار والتدريب.سوق 

 طرق التقييم: .3

 م طريقة التقييم الوزن النسبي
 1 واجبات عملية فردية %20

    مشروع عملي للمجموعات 06%
العرض  %12 –المشاركة الفردية  6%)

 تقرير المجموعة( %12 –التقديمي للمجموعة 

2 

 3 الحاالت الدراسية 16%

 4 اختبار نهائي %40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . المراجع:4

Labor Economics: Principles in Practice 2nd Edition by  Kenneth McLaughlin,  Oxford University Press; 2 edition 

(2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 Labour Economics ECNE 620 

1.Objectives: 
Upon completion of this course, students are able to: 

1) Explain the nature of labour demand and labour supply from economical perspective  
2) Use labour market models to explain the behaviour workers and firms. 
3) Analyze a variety of public policy issues around labour in Saudi. 
4) Identify and explain trends and patterns in the labour market. 
5) Demonstrate an understanding of labour relations. 
6) Explain issues relating to wage differentials, education policy, and training. 

2. Topics: 
Labour force characteristics, Institutional aspects of the labour market, Employment, Unemployment and policy, 
Labour compensation, time allocation, and labour supply, Labour demand, Labour market models, equilibrium, and 
wage adjustment, Wage differentials, discrimination, and unions, Human capital, investment, and training. 
4. Assessment Methods: 

 

NO Assessment Criteria  weight 

2 Individual Practical Assignments %20 

3 Practical Group Project 
 (%5 Individual Participation- %10 Group - 

Presentation – %10 Group Report) 

25% 

4 Case Studies %15 

5 Final Exam %40 

 
5. Learning Resources: 

 

2018)Oxford University Press; 2 edition (  Kenneth McLaughlin,  2nd Edition by  Labor Economics: Principles in Practice 
 

 



 

 
 
 

 

 

 رمز ورقم المـقرر

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

EHRM  609 3 ادارة الموارد البشرية الدولية EHRM  601 

 : األهداف .1
 عند إتمام المقرر بنجاح ، سيتمكن الطالب من:

 كيف تؤثر الثقافات و المؤسسات المختلفة على مهام إدارة الموارد البشرية داخل المنظمات الدولية  تفسير (1
 استخدام نظريات إدارة الموارد البشرية الدولية لتحليل وتفسير المشاكل الحقيقية في إدارة األفراديوضح كيفية  (0
 معرفة القيم و المبادئ و النظم المختلفة للمؤسسات حول العالم (0
 فهم سياسات وممارسات إدارة الموارد البشرية في الشركات متعددة الجنسيات / في مختلف البلدان (4
 المحتوى: .5

ظيف في األسواق السياق الثقافي إلدارة الموارد البشرية ,دورإدارة الموارد البشرية الدولية في عمليات الدمج واالستحواذ و التحالفات الدولية ، التو
ارد داء الدولي ، التدريب الدولي ، التنمية والمهن ، التعويضات الدولية ، العالقات الصناعية الدولية ، األتجاهات الحديثة ألدارة الموالعالمية ، إدارة األ

 البشرية الدولية والتحديات المستقبلية
 طرق التقييم: .3

 م طريقة التقييم الوزن النسبي
 1 واجبات عملية فردية %20
06% للمجموعاتمشروع عملي       

العرض  %12 –المشاركة الفردية  6%)
تقرير المجموعة( %12 –التقديمي للمجموعة   

2 

 3 الحاالت الدراسية 16%

 4 اختبار نهائي %40

 
 
 
 
 
 
 

 المراجع: .4
 
Edwards, T., and Rees, C. (2017) International Human Resource Management: Globalization, National Systems and 
Multinational Companies. Pearson Education Limited. Edinburgh. 
ISBN-13: 978-1-292-00410 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

EHRM  601 3 International Human Resource 
Management 

EHRM  609 

1. Objectives: 
Upon successful completion of module, students will be able to: 

1) Understand how cross-national differences of culture and institutions affect human resource management 
of multinational firms. 

2) Utilize theories of international human resource management to analyze and interpret real problems in 
people management. 

3) Understand the cross-national diversity of cultural values and institutional arrangements. 
4) understand human resource management policies and practices in multinational enterprises/different 

countries. 
2. Topics: 
The cultural context of HRM, international human resource management in cross-border mergers and acquisitions, 
international alliances, staffing human resources for global markets, international performance management, 
international training, development and careers, international compensation, international industrial relations, and 
international human resource management trends and future challenges. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Assessment Methods: 
 

NO Assessment Criteria  weight 

2 Individual Practical Assignments %20 

3 Practical Group Project 
 (%5 Individual Participation- %10 Group - 

Presentation – %10 Group Report) 

25% 

4 Case Studies %15 

5 Final Exam %40 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. Learning Resources 

Edwards, T., and Rees, C. (2017) International Human Resource Management: Globalization, National Systems and 
Multinational Companies. Pearson Education Limited. Edinburgh. 
ISBN-13: 978-1-292-00410- 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

EHRM  698 3 المشروع البحثي EHRM  601 
EHRM  694 

 :األهداف
 عند االنتهاء من هذه الوحدة ، سيتمكن الطالب من:

 في مجال إدارة الموارد البشرية المختلفةتحديد ووصف وتقييم النظريات الهامة والنماذج  (1
 في مجال إدارة الموارد البشرية المتخصصالقضايا الحالية والبحث  وانتقاد تحليل (0
 تحديد وتبرير مشكلة البحث (0
في مجال البحث المختار ، واختيار وتبرير الطرق المناسبة لجمع المختلفة تخطيط وتنفيذ مشروع بحثي ، وتقييم المناهج المنهجية  (4

 البيانات والتحليل النقدي للمواد المستمدة من المصادر األولية و / أو الثانوية
 )الكمية أو النوعية(  النتائج و البياناتتحليل  (6
 لنتائج البحث   تقديم عرض واضح (5
 إدارة الموارد البشرية في مجالعالي الجودة بحث إنتاج  (7
 و التقرير المكتوب  العرضتقديم العروض التقديمية عن طريق  (0
 على البحث في قضايا إدارة الموارد البشريةات االخالقيه تطبيق الممارس (9

 المواضيع:. 5
ييم تحديد أسئلة / مشكلة البحث ، وتقمن الطالب  ، كجزء من تلك العملية ، يُتوقع  مع المشرف االكاديمي و الموافقه عليهموضوع ا يتم مناقشته يقدم كل طالب 

 المناهج المنهجية المتنافسة )ذات طبيعة كمية أو نوعية( وتصميم استراتيجية بحث مناسبة.
 . طرق التقييم:3

 بعد موافقة المشرفة الدراسي   SWIF(Student Written -Instructor Facilitated)أو تطبيق نموذج     (٪ 92كلمة ) 12222مشروع بحثي: 
 %12عرض تقديمي للبحث 

    

EHRM  601 
EHRM  608 

3 Research Project EHRM  698 

1. Objectives: 
Upon completion of the research project students will be able to: 

1) Identify, describe and critically appraise important theories, models and prescriptions within the 
field of HRM 

2) Critically Analyse current issues, research and scholarship in the field of HRM 
3) Identify and justify a research problem 
4) Plan and implement a research project, evaluating competing methodological approaches in a chosen 

research area, select and justify appropriate methods of data collection and critically analysing conceptual 
and empirical material derived from primary and/or secondary sources 

5) Interpret HRM data (quantitative or qualitative methods) 
6) Provide a clear presentation, analysis and interpretation of empirical findings 
7) Produce a high-quality piece of independent research on an HRM issue 
8) Deliver professional quality oral/video presentations, business reports and documents 
9) Apply ethically sound research practice to researching HRM issues 

2. Topics: 
Each student proposes a topic which is discussed for approval by supervisor, as part of that process they will be 
expected to define their own research questions/problem, evaluate competing methodological approaches (of a 
quantitative or qualitative nature) and design an appropriate research strategy. 
3. Assessment Methods: 
Research Project: 10,000 words (90%)   
OR  applying  SWIF Model (Student Written -Instructor Facilitated) based on supervisor approval  
Presentation (10%)       
 
 
 
 
 


