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 مخرجات تعلم برنامج إدارة الموارد البشرية

 

 المعارف  

 ار  البشييرألةو إظهار املعرفة التفصيييةية هفها املالا ا ااسيياسييية لة ورألاا هااسيياليي الرت اييية باا الصييةة ت اتةع املالا ا املتعةرة تتاصيي  إ ار  امل 1ع

 .املرتبطة بها (هاإل ارألة هالك ية هالرانونيةالعةوم املالية هاملالا ا )

  ارألة في أنشطة املوار  البشرألة.إل تصنيع هم اقشة متطةباا الع ل هتطوألر امل ووماا ههياكةها ا 2ع

 .ألةإ ار  املوار  البشر  في مالالإظهار املعرفة تااساليي الرألاضية هاإلحصاتية هتر ية املعةوماا هالردر  على استادامها في التحةيل إليالا  الحةول  3ع

وعة م  ال وعة مت إظهار املهاراا الف ية هالتحةيةية هاإلتداعية في مالال إ ار  املوار  البشيييرألة هالتع بعتأس أسيييياسيييية لحل املشييييكاا هاتااب الررار ضيييي   م 4ع

 اإلعدا اا الت وي ية في ت ئة الع ل الواقعية.

 المهارات

همعالجتها املتعةرة تأنشطة املوار  البشرألة لترييا همعالجة املعةوماا هاملفاهيا هاا لة الجديد  م  مال وعة م  املصا ر، ج ع هتحةيل هتفايس البياناا  1م

 هتطبيق ا ستنتاجاا في إ ار  امل ووماا ههيكةتها بشكل فعال ع د حل املشكاا.

 تاسييييتادام تك ولوجيا املعةوماا  2م
ا
هااسيييياليي العة ية هالك ية م  مصييييا ر متعد  ، هفييييياالة اافكار ها سييييتنتاجاا املتعةرة حل املشييييكاا املعرد  ناييييبيا

 تإ ار  املوار  البشرألة هإ ار  امل ووماا.

 الردر  على إحداث التغييس ت اؤهلية هتوفيس الريا   في الب ئاا امله ية ااكا ي ية هاملالت عية في مكان الع ل. 3م

 هالتك ولوجي هاملعارف املكتابة م  عةوم مرتبطة بهذه املالا ا.التطور العة ي  مالال إ ار  املوار  البشرألة حاي إجراء البحوث متردمة في 4م

 الكفاءات

 إظهار املهاراا الشخصية هاملعرفة هالدهر الريا ي هالثرة هالردر  على املشاركة تفعالية مع فرألق ع ل أه مال وعاا ااخرى باا الصةة. 1ك

مايييييؤهلية التعةا الخام في مالال إ ار  املوار  البشيييييرألة هاملوضيييييوعاا باا الصيييييةة تحيا ي ك ئ تحديد هاسيييييتادام هسييييياتل العثور على معةوماا يتح ل  2ك

 جديد  أه تر ياا التحةيل الازمة إلنالاز املهام.

 ملتطةباا التوظيع، 3ك
ا
  هإفدار أحكام مات يس  في أماك  الع ل. إظهار ماتوى عاٍل م  الاةوك ااخاقي هاملاؤهل لةاةوك املنهع هفرا

ةول لدعا الحاسييييتادام تر ية معةوماا فعالة، هتر ياا تحةيةية أه رألاضييييية أه إحصيييياتية لتحةيل البياناا أه التفكيس ال ردي أهحل املشييييكاا ع د اق سا   4ك

 ا  اراا املاتةفة تاطط هاس ساتيالياا ا ار  املوار  البشرألة في امل و ة.

 تاسيييتادام أييييكال العرهل امل اسيييبة هالةغة العة ية ها سيييتد ل امل اسيييي ملاتةع الر يييايا هالت ك  م  عرضييي ..5ك
ا
 هكتاتيا

ا
ا بشيييكل هالتوافيييل الفعال ييييفهيا

 م اسي. 


