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   وصيف مقرراث قسم إدارة الموارد البشريتت

 السنة الدراسية  اسم المقرر
 األولى مبادئ ووظائف اإلدارة 

 األولى نظريات اإلدارة
 الثانية التنظيم اإلداري

 الثانية إدارة الموارد البشرية
 الثالثة السموك التنظيمي

 الثالثة المسؤولية االجتماعية وأخالقيات العمل
 الرابعة التوظيف إدارة

 الرابعة التدريب والتأهيل
 الرابعة القيادة اإلدارية

 الرابعة إدارة المعرفة ورأس المال الفكري
 الرابعة إدارة فرق العمل وحل الخالفات

 الرابعة إدارة المسار المهني
 الرابعة إدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة

 الرابعة  اإلدارة اإلستراتيجية
 الرابعة الجودةإدارة 

 الخامسة اإلدارة اإلستراتيجية لمموارد البشرية
 الخامسة اتجاهات حديثة إلدارة الموارد البشرية
 الخامسة عمم النفس اإلداري  والصناعي 
 الخامسة اإلدارة في ظل الثقافات المتعددة

 الخامسة اإلدارة الحكومية
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 استمارة توصيف مادة

 رة الموارد البشريةقسم إدا :القسم العممي
 مبادئ ووظائف اإلدارة  :عنوان المقرر

 األولى :السنة 
 ساعات 4 :عدد الساعات 

ييدف ىذا المقرر إلى تعريف الطالب بالمبادئ اإلدارية في منظمات األعمال اليادفة  :اليدف 
ت وكذلك تمكين الطالب من التعرف عمى الوظائف اإلدارية التي تؤدي إلى نجاح الشركا

 والمؤسسات مع التركيز عمى ممارسة اإلدارة في البيئة المحمية
 :رمحتوى المقر 

  مقدمة في اإلدارة 
  تطور نظرية اإلدارة 
 أشكال الممكية في مشروعات األعمال 
  الوظائف الرئيسية 

 التخطيط 
  التنظيم 
 القيادة  والتحفيز 
  الرقابة 
  االتصاالت اإلدارية 
  صنع واتخاذ القرارات 
 التوظيف  
  األنشطة الرئيسية في منظمات األعمال 

  إدارة الموارد البشرية 
  اإلدارة المالية 
  إدارة التسويق 
 إدارة العمميات 
  مبادئ اإلدارة 
 انعكاس العولمة عمى اإلدارة 
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 استمارة توصيف مادة

 قسم إدارة الموارد البشرية :القسم العممي
  نظريات اإلدارة :عنوان المقرر

 ولىاأل  :السنة 
  ساعات 4 :عدد الساعات 

تعريف الطالب بتطوير الفكر اإلرادي ونظريات اإلدارة، مع توضيح استخداماتيا في  :اليدف 
 المؤسسات.

 :رمحتوى المقر 

  تطور مفيوم إدارة األعمال وأىميتيا 
 نظريات اإلدارة : 

 اإلدارة العممية 
 اإلدارة التنظيمية 
 اإلدارة البيروقراطية 
 قات اإلنسانيةمدرسة العال 
 المدرسة السموكية 
 نظرية أكس و واي 
 المدخل الرياضي 
 نظرية النظم 
 النظرية الظرفية 

 أسموب اإلدارة باألىداف 
 اإلدارة اليابانية 
 إدارة الجودة الشاممة 

 
 



 

 4 

 

 

 استمارة توصيف مادة

 قسم إدارة الموارد البشرية : القسم العممي
 التنظيم اإلداري  :  عنوان المقرر

 الثانية :نة الس
 ساعات 4  : عدد الساعات

قدراتيم ومعارفيم حتى ييدف المقرر إلى تزويد الطالب بالمفاىيم التنظيمية وتحسين  :اليدف 
المنظمات، شاكل المعاصرة في عالم األعمال و التعامل بفعالية مع الميتمكنوا من 

 وخصوصًا:
 يةتعميق فيميم لمبادئ تصميم المنظمات واليياكل التنظيم 
  زيادة الوعي لدييم بالمشاكل التي تواجييا المنظمات )مثل اتخاد القرار في حاالت

 عدم التأكد البيئي، إدارة الصراعات، السمطة والسياسات...(
 :محتوى المقرر

 مقدمة 
 مفيوم وأىمية ومبادئ التنظيم 
 خطوات تصميم الييكل التنظيمي 
  أشكال التنظيم 
 ية الصالحيات والمسؤوليات التنظيم 
  دورة حياة المنظمة 
  التطوير التنظيمي 
 مقاومة التطوير التنظيمي 
 التغيير التنظيمي 
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 استمارة توصيف مادة

 قسم إدارة الموارد البشرية : القسم العممي
 إدارة الموارد البشرية : عنوان المقرر

 الثانية :السنة 
 ساعات 4 :عدد الساعات 

تكامل ذو قيمة لمفاىيم ومظاىر إدارة الموارد البشرية و مصطمحاتيا تقديم إطار نظري م :اليدف 
المعاصرة باإلضافة إلى تزويد الطالب بالتطبيقات العممية الفعالة في منظمات األعمال 

 المعاصرة.     
 محتوى المقرر

 مدخل إلى إدارة الموارد البشرية 
 تحميل األعمال و الوظائف 
 تخطيط الموارد البشرية 
 الموارد البشرية استقطاب 
  االختيار و التعيين 
 تدريب و تأىيل الموارد البشرية 
 تطوير المنظمة 
 تقويم األداء 
 تطوير المسار الميني 
 التعويضات و نظام األجور 
 الصحة و السالمة المينية 
 إدارة عالقات الموظفين 
 إدارة الموارد البشرية الدولية 
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 استمارة توصيف مادة

 قسم إدارة الموارد البشرية : القسم العممي
 السموك التنظيمي : عنوان المقرر

 الثالثة :السنة 
 ساعات  4 :عدد الساعات 

تزويد الطالب بالقدرات والمعارف والميارات الالزمة لفيم سموك األفراد في العمل وتفسير  :اليدف 
 يةىذا السموك والتنبؤ بو مستقياًل وتوجيو بما يزيد من الكفاءة والفاعم

 محتوى المقرر
 الجزء األول : مقدمة إلى السموك التنظيمي .
 الجزء الثاني : السموك الفردي و العمميات .

 القيم والشخصية . -
 اإلدراك والتعميم واالتجاىات في المنظمات . -
 الذكاء العاطفي في المنظمات . -
 ضغوط العمل . -
 اتخاذ القرار الفردي .  -

 . الجزء الثالث : عمميات فرق العمل
 ديناميات فرق العمل . -
 إدارة الصراع التنظيمي  . -
 القيادة اإلدارية . -

 الجزء الرابع : العمميات التنظيمية . 
 الييكل التنظيمي . -
 الثقافة التنظيمية .   -
 التغيير التنظيمي .  -
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 استمارة توصيف مادة

 قسم إدارة الموارد البشرية : القسم العممي
 االجتماعية وأخالقيات العمل المسؤولية : عنوان المقرر

 الثالثة :السنة 
 ساعة 2 :عدد الساعات 

والمسؤولية االجتماعية، وكيف يؤثر  تعريف الطالب بالمفاىيم األساسية ألخالقيات العمل :اليدف 
 كل منيما عمى كل من  أداء المؤسسة، المجتمع  والبيئة.

 محتوى المقرر
 ةالفصل األول : المسؤولية االجتماعي

 المبحث األول: مفيوم وأىمية المسؤولية االجتماعية، أنواعيا وأبعادىا ومجاالتيا 
 :مفيوم المحاسبة والمسؤولية االجتماعية المبحث الثاني 
 :المسؤولية االجتماعية واألخالقية لمشركات بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة. المبحث الثالث 
 المبحث الرابع: المسؤولية االجتماعية وا( لمواصفة الدوليةISO 26000 ) 

 
 الفصل الثاني : أخالقيات العمل

  المبحث األول:  األىمية،  مصادرىا ووسائل ترسيخيا، أساسياتيا، عالقة أخالقيات العمل بسياسات
 اإلدارة الحديثة

 :القرار األخالقي  المبحث الثاني 
 كفاءة المنظمة عمى المبحث الثالث:  تأثير أخالقيات العمل 
 الحوكمة الرشيدة  الرابعحث المب  : 
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 استمارة توصيف مادة

 قسم إدارة الموارد البشرية : القسم العممي
 إدارة التوظيف : عنوان المقرر

 الرابعة :السنة 
 ساعات 4 :عدد الساعات 

ين تعريف الطالب بأىم أساليب تخطيط الموارد البشرية، وأليات اختيار العاممين المناسب :اليدف 
 وتحفيزىم لمعمل ، مع توضيح كيفية تعويض العاممين لقاء جيدىم

 : محتوى المقرر
 تخطيط الموارد البشرية –أواًل 
 تحميل وتصميم وتوصيف الوظائف –ثانيُا 
 االستقطاب واالختبار والتعيين –ثالثًا 
 االستقطاب 
 االختيار 
 التعيين 
 التعويض والمكأفاة -رابعاً 

 زنظريات التحفي -خامساً 
 تقييم الوظائف -سادسا
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 استمارة توصيف مادة

 إدارة الموارد البشرية القسم العممي
 والتأىيل التدريب عنوان المقرر

 الرابعة السنة
 ساعات 4 عدد الساعات

بأىم األساليب التي تستخدميا اإلدارة الحديثة إلدارة عممية التدريب تعريف الطالب  اليدف 
المنظمات المعاصرة مع التركيز عمى التطبيق العممي ليذه  التي تمبي حاجات

األساليب بما يسيم في زيادة كفاءة العاممين ورفع معنوياتيم وكشف مواطن 
الضعف والقوة لدييم وتوطيد العالقة بينيم وبين رؤسائيم ،كما يعرف الطالب بأن 

يم ومعارفيم االستخدام األمثل لمموارد البشرية يتطمب استمرار تطوير معمومات
كسابيم االتجاىات اإليجابية من أجل زيادة كفاءتيم  وتنمية مياراتيم وقدراتيم وا 

 اإلنتاجية.
 محتوى المقرر

 مقدمة حول تنمية الموارد البشرية 
 مفيوم التدريب و أىميتو 
 مبادئ التدريب 
 مراحل العممية التدريبية 
 تحديد االحتياجات التدريبية 
 وضع األىداف التدريبية 
 ميم البرامج التدريبيةتص 
 تنفيذ البرامج التدريبية 
 تقويم البرامج التدريبية 
 مكتسبات التدريب 
 أدوار و كفاءات المدرب 
  التدريب موازناتموارد و 
 معوقات التدريب 
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 استمارة توصيف مادة

 إدارة الموارد البشرية : القسم العممي
 القيادة اإلدارية :  عنوان المقرر

 عةالراب : السنة
 ساعات  4  : عدد الساعات

تسميط الضوء عمى معنى القيادة وكيفية صناعة القادة وضرورة وجودىا في كل  : اليدف 
المنظمات وعرض حاالت عممية لتمكين الطالب من تحديد نقاط القوة والضعف في 

 القيادات اإلدارية وسبل التعامل معيا بفاعمية.
 : محتوى المقرر

  ادة.منظور تاريخي لمقي 
 .مفيوم وتطور القيادة 
 .نظريات القيادة اإلدارية 
 .أبعاد أداء القيادة اإلدارية 
 .القيادة في ظل التنوع الثقافي 
 .النساء والقيادة 
 .أخالقيات القيادة 
 .أمراض القيادة في سورية 
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 استمارة توصيف مادة 

 إدارة الموارد البشرية : القسم العممي
 لمعرفة ورأس المال الفكريإدارة ا :  عنوان المقرر

 الرابعة السنة :
 ساعات  4  عدد الساعات :

 إدارة المعرفة ودورىا في تطوير منظمة األعمال.التعرف عمى أساسيات   : اليدف 
  عمى مفاىيم وتقنيات وسياسات إدارة المعرفة.التعرف     
 .التعرف عمى متطمبات ومكونات نظم إدارة المعرفة 
 معمومات في تحسين أداء نظم إدارة المعرفة.فيم دور تقنية ال 
  التدريب عمى استخدام بعض نظم إدارة المعرفة وتطبيقاتيا في مرافق

 المعمومات 
 : محتوى المقرر

 .مقدمة إلى إدارة المعرفة 
 مبادئ إدارة المعرفة 
 أسس إدارة المعرفة: اليياكل األساسية واآلليات والتقنيات 
 ات والنظمحمول إدارة المعرفة: العممي 
 اآلثار التنظيمية إلدارة المعرفة 
 نظم تطبيقات المعرفة: النظم التي تستخدم المعرفة 
 نظم التقاط المعرفة 
 نظم مشاركة المعرفة: النظم التي تساعد وتنظم عممية توزيع المعرفة 
 نظم اكتشاف المعرفة: النظم التي تساعد في خمق المعرفة 
  فةالعوامل التي تؤثر عمى إدارة المعر 
 دور القيادة وعممية تقييم إدارة المعرفة 
 مستقبل إدارة المعرفة 
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 استمارة توصيف مادة

 إدارة الموارد البشرية : القسم العممي
 إدارة فريق العمل و حل الخالفات :  عنوان المقرر

 الرابعة السنة :
 ساعات  4  عدد الساعات :

ات الالزمة لفيم محتوى الصراع التنظيمي و تزويد الطالب بالمعارف و الميار  : اليدف 
ضرورة تشكيل فرق العمل، و  كيفية إدارتو، و تسميط الضوء عمى أىمية و

 األساليب العممية لتشكيميا و إدارتيا
 : محتوى المقرر

 مفيوم فرق العمل 
 أنواع فرق العمل 
 أدوار فرق العمل في فاعمية اإلدارة 
 فرق العمل و حمقات الجودة 
 ارة الخالفاتمفيوم إد 
 اآلثار اإليجابية و السمبية لمخالف 
 استراتيجيات حل الصراعات 
 طرق إدارة الخالفات 
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 استمارة توصيف مادة

 قسم إدارة الموارد البشرية : القسم العممي
 إدارة المسار الميني : عنوان المقرر

 الرابعة :السنة 
 ساعات 4 :عدد الساعات 

لطالب باألسس النظرية لتخطيط المسارات المينية والمشاكل والمواضيع التي يتوجب تعريف ا :اليدف 
 عمى اإلدارة معالجتيا واالنتباه ليا بشكل مستمر بغية إدارة الحياة المينية لمعامل بشكل فعال

 :محتوى المقرر
: مقدمة عامة عن إدارة المينة  الجزء األول  

 مسارات المينية التنظيمية : أسس نظرية في تخطيط ال الفصل األول 
 رصد لتطور مفيوم المينة وفق األدبيات العالمية الفصل الثاني : 
 تخطيط وتطوير المسار الميني الفصل الثالث : 

  : دراسة تفصيمية لمواضيع مرتبطة بإدارة المينة الجزء الثاني
 التطبيع االجتماعي  الفصل األول : 
 تييئة الرعاة   : الفصل الثاني 
  إدارة الضغط النفسي الثالثالفصل : 
 تقييم األداء  الفصل الرابع : 
 إدارة الميارات وتطويرىا  الفصل الخامس : 
  ة: الحركية داخل وخارج المؤسس السادسالفصل 
 الزوجان العامالن والموازنة بين متطمبات العمل والعائمة  الفصل السابع :   
 االغتراب  الفصل الثامن : 
 الكوادر ذات اإلمكانيات العالية  : إدارة الفصل التاسع 
 تطوير مينة المرأة  الفصل العاشر : 
 إدارة مينة العاممين بوقت جزئي  الفصل الحادي عشر : 
 تطوير العمالة / فقدان الوظيفة  الفصل الثاني عشر : 
 االنكماش الميني  الفصل الثالث عشر : 
 دارة  موضوع التقاعد   الفصل الرابع عشر: إدارة مينة المتقدمين في السن وا 
 نجاح المينة الفصل الخامس عشر : 



 

 14 

 

  

 استمارة توصيف مادة 

 قسم إدارة الموارد البشرية : القسم العممي
 إدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة : عنوان المقرر

 الرابعة  :السنة 
 ساعات 4  :عدد الساعات 

 :اليدف 
 

الصغيرة والمتوسطة الحجم ومعايير  ييدف ىذا المقرر إلى تعريف الطالب بالمنظمات
قامة ىذا النوع من  تصنيفيا المحمية والدولية والتعريف بالعالقة بين ريادة األعمال وا 
المنظمات. كما يعرف الطالب عمى اختيار الشكل القانوني األنسب لممنظمات الصغيرة 

وأخيرا يقوم الطالب  والفرق بينيما. االقتصاديةوالمتوسطة وكيفية إعداد خطة العمل والجدوى 
بتقديم خطة عمل لمشروع صغير أو متوسط كوظيفة أساسية لممقرر حيث يتم تقييم 

 مشروعو بشكل فعمي ويتم تزويده بمالحظات ىامة حولو.
 :محتوى المقرر

 تعريف المنظمات الصغيرة والمتوسطة الحجم 

 الشكل القانوني لممنظمات المتوسطة والصغيرة 

 قتصاديةخطة العمل والجدوى اال 

 تمويل المنظمات الصغيرة والمتوسطة 

 إدارة منظمات األعمال الصغيرة 

 إستراتيجية األعمال الصغيرة 

 المسؤولية االجتماعية واألخالقية في منظمات األعمال الصغيرة والمتوسطة 
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 استمارة توصيف مادة

 قسم إدارة الموارد البشرية : القسم العممي
 اإلستراتيجية اإلدارة : عنوان المقرر

 الرابعة  :السنة 
 ساعات  4  :عدد الساعات 

 :اليدف 
 

  تعريف الطالب بمجمل التغيرات اإلستراتيجية في مجال األعمال والتي نشأت من جراء
 مستجدات العولمة واالنترنت وغيرىا من الثورات العممية.

  اإلدارية المختمفة، تعريف الطالب بالمفاىيم الجديدة واألدوات التحميمية واألساليب
وخصوصًا بعض نماذج األعمال وارتباطاتيا الوثيقة بنوعية االستراتيجيات المتبعة من 

 قبل الشركات.

  تعريف الطالب بأىمية ودور اإلدارة اإلستراتيجية في شركات األعمال، وكذلك أىمية
 التفكير االستراتيجي لممدراء والقادة.

 :محتوى المقرر
 عامة عن التطور التاريخي لمفكر االستراتيجيالفصل األول: لمحة 

 الفصل الثاني: الميام الخمس لإلدارة اإلستراتيجية

 الفصل الثالث: طرق التحميل التنافسي الصناعي

مكاناتيا وقدراتيا التنافسية  الفصل الرابع: تقييم موارد الشركة وا 

 الفصل الخامس: اإلستراتيجية والميزة التنافسية

 لقيادة اإلستراتيجية وثقافة الشركة الفصل السادس: ا
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 استمارة توصيف مادة

 قسم إدارة الموارد البشرية : القسم العممي
 إدارة الجودة : عنوان المقرر

 الرابعة  :السنة 
 ساعات  4  :عدد الساعات 

 :اليدف 
 

شر ثقافة تزويد الطالب بمعمومات عن الجودة وتطورىا والمواصفات القياسية والعمل عمى ن
 الجودة وتييئة البيئة المناسبة لذلك.

 :محتوى المقرر
 مفيوم الجودة ومفيوم الجودة الشاممة 
 التطور التاريخي لمجودة 
 رواد الجودة الشاممة ومفكروىا 
 مبادئ وأىداف الجودة الشاممة 
 المنظور الياباني لمجودة 
 ثقافة الجودة الشاممة 
 تخطيط الجودة الشاممة 
 شاممةتنظيم الجودة ال 
 الرقابة اإلحصائية لمجودة 
 نظم معمومات الجودة 
 أدوات الجودة 
 دور اإلدارة العميا في تحقيق الجودة 
 جودة الخدمات 
 سمسمة اآليزو 
 الجوائز العالمية لمجودة 
 ستة سيغما 



 

 17 

 

 

 استمارة توصيف مادة

 قسم إدارة الموارد البشرية : القسم العممي
 ية لمموارد البشريةاإلدارة اإلستراتيج : عنوان المقرر

 الخامسة :السنة 
 ساعات 4 :عدد الساعات 

 تقديم دراسة شاممة و فيم متعمق حول استراتيجيات إدارة الموارد البشرية    :اليدف 
  تطوير ميارات الطالب في كيفية التعامل مع استراتيجيات إدارة الموارد البشرية

 بمختمف أبعادىا  
  الستراتيجيات في الواقع السوريكيفية تطبيق ىذه االتوجيو حول تقديم اإلشراف و 

كيفية التعامل معيا وفق البيئة السورية مما يساعد في تعظيم احتماالت نجاح و 
 المنظمات المحمية في كيفية التعامل مع ىذه القضايا

 : محتوى المقرر
  لمموارد البشرية اإلستراتيجية اإلدارةمقدمة حول 
  ية االستراتيجيةنماذج إدارة الموارد البشر 
 تصميم و تطبيق استراتيجيات الموارد البشرية 
 تقييم استراتيجية إدارة الموارد البشرية 
 المنيج االستراتيجي في تكوين الموارد البشرية 
   المنيج االستراتيجي في التعمم و التنمية 
 المنيج االستراتيجي في عالقات العاممين 
 دير العاممين المنيج االستراتيجي في التعويضات و تق     
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 استمارة توصيف مادة

 قسم إدارة الموارد البشرية : القسم العممي
 اتجاىات حديثة إلدارة الموارد البشرية : عنوان المقرر

 الخامسة :السنة 
 ساعات 4 :عدد الساعات 

بشكل عام ييدف ىذا المقرر إلى تعريف الطالب بأىم المواضيع الحديثة في مجال اإلدارة  :اليدف 
عموم ، والتي توضح التطور المستمر في أو في مجال إدارة الموارد البشرية بشكل بخاص

اإلدارة بيدف االستمرار في إدارة المؤسسات بشكل فعال يتناسب مع التغيرات المستمرة 
 في بيئة األعمال.

 : محتوى المقرر
   إدارة التغيير 
  اإلدارة اإللكترونية لمموارد البشرية 
  قة األداء المتوازنبطا 
   المنظمة المتعممة 
  تمكين العاممين  إستراتيجية 
   إدارة التنوع 
   إدارة الموارد البشرية في ظل مفيوم إدارة الجودة الشاممة واستخدام طريقة االنتقال من إدارة التوظيف إلى

 إدارة المقدرة عمى التوظف
  إدارة الكفاءات 
 التدقيق االجتماعي 
   التعاقد 
   ة التميز واإلبداع إدار 
  إدارة توازن الحياة الشخصية وحياة العمل 
   إدارة رأس المال الفكري 
  إدارة المعرفة 
  المسؤولية االجتماعية وأخالقيات العمل 
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 استمارة توصيف مادة

 قسم إدارة الموارد البشرية : القسم العممي
 عمم النفس اإلداري والصناعي : عنوان المقرر

 خامسةال :السنة 
 ساعات 4 :عدد الساعات 

الجوانب النفسية  تأثيرى مساعدة الطالب عمى التعرف عمى إل ييدف ىذا المقرر :اليدف 
واالجتماعية عمى أداء وفاعمية األعمال، وتأكيد حاجة المدير إلى فيم عميق لعمم النفس 

 اإلداري واالجتماعي.
 : محتوى المقرر

 :السموك التنظيمي 
 لتنظيمي.مجال السموك ا 
 .أدوات البحث في السموك التنظيمي 
 :العمميات اإلنسانية األساسية 

 . اإلدراك والتعمم 
 . الفروق الفردية 
 السيطرة عمى اآلخرين: 

 .القيادة في المنظمات 
 اإلجراءات التنظيمية  

 إدارة التغيير والتطوير التنظيمي 
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 استمارة توصيف مادة

 ارد البشريةقسم إدارة المو  : القسم العممي
 اإلدارة في ظل الثقافات المتعددة : عنوان المقرر

 الخامسة :السنة 
 ساعات 4 :عدد الساعات 

ييدف المقرر إلى تعريف الطالب باالختالفات الثقافية التي يمكن أن تظير نتيجة مزاولة  :اليدف 
شاممة عن  األعمال في البيئة الدولية، كما ييدف إلى تمكين الطالب من تكوين صورة

اثر ىذه االختالفات عمى إدارة الموارد البشرية وعن االستراتيجيات التي يمكن استخداميا 
إلى جعل الطالب يتعرف  باإلضافةفي إدارة العنصر البشري ضمن الثقافات المتعددة . 

 عمى أىم تجارب الشركات الرائدة دوليًا في التعامل مع البيئات المتعددة.
 : محتوى المقرر

 عريف التنوع و أنواعو و مظاىرهت 
   مفيوم المؤسسات العالمية 
  الشركات متعددة الجنسيات  
  خصائص الشركات متعددة الجنسيات 
  أنواع الثقافات في الشركات متعددة الجنسيات 
  مفيوم الثقافة والثقافة التنظيمية 
  ( إدارة االختالفات الثقافية) التنوع الثقافي ضمن المؤسسات 
  أبعاد التنوع الثقافي( ) الختالفات الثقافيةنماذج ا 
  .آثار التنوع الثقافي 
 .مزايا ومساوئ الدخول في األعمال الدولية 
 استراتيجيات التعامل مع االختالفات الثقافية 
 نماذج إدارة الموارد البشرية في ظل االختالفات الثقافية 
 قافيةاستراتيجيات إدارة الموارد البشرية في ظل االختالفات الث 
 إدارة الموارد البشرية في ظل االختالفات الثقافية 
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 استمارة توصيف مادة

 قسم إدارة الموارد البشرية : القسم العممي
 الحكوميةاإلدارة  : عنوان المقرر

 الخامسة :السنة 
 ساعات 4 :عدد الساعات 

ة والحديثة ، والتي تركز عمى يتمكن الطالب من فيم نظريات اإلدارة العامة التقميدي أن :اليدف 
شرح األنماط  المختمفة من اإلدارة و تيدف إلى خمق إدارة فعالة تواكب التطور 
الحاصل في اإلداء والمسؤوليات. كذلك ستتيح دراسة ىذا المقرر لمطالب اكتساب 
المعرفة حول سياسات الدولة )الدول( وأسموب أدائيا لواجباتيا، كذلك فيم آلية عمل 

 ات وآلية صنع القرار والعوامل المؤثرة فيو.الحكوم

سيتمكن الطالب بعد دراستو ليذا المقرر من إدارك العالقة بين اإلدارة اإلدارة العامة، 
 والسياسة العامة والعموم األخرى من ناحية االختالف والتوافق.

 
 : محتوى المقرر

 المفيوم، الوظائف، األىداف 
 التحميل المعاصر لإلدارة العامة 
 المنظور اإليكولوجي لبيئة اإلدارة العامة 
 إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات والحكومة اإللكترونية 
 التنظيم اإلداري الحكومي 
 مقدمة في صنع السياسة العامة 
 الموازنة العامة لمدولة 
 الحكم المحمي -اإلدارة المحمية 
 الحوكمة الرشيدة 
  اإلصالح في سورية –اإلصالح اإلداري 
 ة عمميةحال 

 
 


