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 "إدارة الموارد البشرية التطبيقية" تخصص الماجستير في. 8

Master of Applied Human Resources Management/ (MSc A-HRM) 

برنامج يتواءم مع التوجه العالمي والإقليمي والمحلي نحو الرقمنة والحوسبة و الاستثمار في  )

 (رأس المال البشري 

 نبذة عن التخصص: 

س املفتوحة ملواكبة احتياجات اجملتمع الفلسطيي يف ظل التطورات تسعى جامعة القد     

 والتغريات االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية اليت تشهدها بيئة األعمال العامة واخلاصة

البشرية  داملوار إدارةواملنظمات غري الرحبية، حيث ج التوجه لطرل برنامج املاجستري يف 

فهو الضامن الوحيد لبقاء وتطور  ،ورد البشري ماةال األكثر أهميةة من منطلق أن املالتطبيقي

. ومع التطور املستمر لرنظمة اإللكرتونية إلدارة موارد املؤسسة ككل واستمرار هذال املنظمات

  أصبح هناك حاجة للربط بني قواعد بيانات إدارة املوارد البشرية وتطبيقات اإلدارة املالية

حتى أصبح هناك شكل معاصر لنظام إدارة وغريها املشروعات و املبيعات ليات اإلنتاجية و والعم

موارد املؤسسة ككل ينطوي على عيع بيانات اإلدارات املختلفة للمؤسسة. لذا جاءت فكرة 

 ICT الذي يشتمل على دمج وظائف اإلدارة بتكنولوجيا أدارة املوارد البشرية التطبيقيةبرنامج 

، واالعتماد علةى الةشبكات  ICT بتكنولوجيا HRM ظائفالي دمج أنةشطة وو، وبالت

إن . واإلنرتنةت أو اإلنرتانةت أو اإلكسرتانت، استجابة للتغريات يف بيئة األعمال والبيئة اخلارجية

، ةيةادة  HRM دمج التكنولوجيا مع إدارة املوارد البشرية يعمل على ةيادة كفاءة عمليةات

ل بينهم، باإلضافة إىل تغيري إجةراءات العمةل واملهةارات املطلوبةةةة ني وعمليات االتصاتفاعل املوظف

وينسجم الربنامج مع  املنظمة. سةةةواء لةةةدى إدارة املةةةوارد البةةةشرية أو لةةةدى كافةةةة أفةةةراد

فقا لتطورات اإلسرتاتيجية الوتنية الداعية ضمن براجمها إىل تقديم التعليم العالي للجميع و

مؤسسسات التعليم يم يف العاا ووفقا ملتطلبات السوا والعمل على الرقي مبستوى التعليم يف التعل

املوارد  إدارة, حيث أن املزاوجة بني إدارة املوارد البشرية والتكنولوجيا ضمن برنامج العالي

فها ملنظمات على اختالالبشرية التطبيقية هو مبثابة استجابة ملتطلبات السوا الذي أخذت فيه ا

حبوسبة أعمااا والسري خبطى األعمال االلكرتونية، وبالتالي فان هذا الربنامج هو مبثابة 

-9117السياسات الوتنية   أجندةاستجابة حقيقية لواقع عمل املنظمات وهو يعزة تطبيق 

ة التنمية واسرتاتيجي القطاعية غريالقطاعية منها و األخرىواالسرتاتيجيات الوتنية  9199

 .9131 الدولية
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 أهداف البرنامج: 

إن األهداف العامة لربنامج إدارة املوارد البشرية التطبيقية نابعة من تكاملها مع أهةداف اإلدارة 

اإللكرتونيةة، ومواكبتهةا للتغريات يف بيئة األعمال. إن تغري القوى والعوامل املؤثرة على 

ةة اآلمنة إىل املهنة اآلمنة و ارتفاع معدالت لنظةرة مةن الوظيفاملنظمات وقضايا العوملة و تغري ا

التعليم يف العاا وتغري نوعية قوى العمل املطلوبةة، كل ذلك كان من أهم أسباب توجه جامعة 

املوارد البشرية التطبيقية، وذلك لتحقيق األهةداف  إدارةالقدس املفتوحة ءو ترل برنامج 

 الرئيةسة اآلتية  

ات علمية وتطبيقية يف املوارد البشرية وفقا ملتطلبات سوا لبة متميزون مبهارتهيئة ت .1

  العمل  ليا وإقليميا

املوارد البشرية  إدارةباملهارات املهنية االحرتافية عالية األداء يف جمال  امللتحقنيتزويد  .9

واليت تشمل  االتصاالت وتكنولوجيا احلاسب والتفكري املنطقي الناقد حلل 

 يادة والقدرة على العمل اجلماعي.ت، واإلبداع والقاملشكال
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القدرة على إعداد وختطيط برامج القوى العاملة، ووضع اسرتاتيجيات إدارة تعزيز  .3

حتليل الوظائف وتصميمها وتوصيفها وإعادة هندسة الوظائف واملوارد البشرية، 

 واقرتال سياسات التوظيف على ضوء التغريات البيئية والتقنية 

يف  ا واألساليب الفنية واإلدارية املتبعة للتوظيف واختيار العاملنيبالطر امللتحقنيد تزوي .0

املنظمات، وأساسيات إدارة األداء واملزايا والتعويضات والبدالت، وأنظمة حتفيز 

املوظفني واستخدام الربامج احلاسوبية يف القيام باملهام اخلاصة بإدارة املوارد 

 .لتنمية وتطوير املوارد البشرية الربامج التدريبيةوإعداد وتنظيم ، البشرية

القدرة على تقييم ممارسات املوارد البشرية والعالقات الوظيفية داخل املنظمات تعزيز  .5

 وتصحيح االءرافات اليت قد تظهر يف املنظمة نتيجة هذال املمارسات.

حباث خاصة القدرة على إعداد التقارير الدورية عن العاملني والقيام بدراسات وأ .6

د البشرية وفق منهج علمي قادر على اخلروج بنتائج حقيقية وتوصيات عملية باملوار

 قابلة للتنفيذ 

تعزيز األحباث العلمية املتخصصة باملوارد البشرية يف ظل التغريات البيئية اليت  .7

 تواجهها املنظمات العامة واخلاصة

وير واقع العمل لبشرية والسعي لتطمواكبة التطورات العاملية يف جمال إدارة املوارد ا .8

 املهي االحرتايف يف هذا اجملال مبا يتالءم واحتياجات اجملتمع الفلسطيي.

 
 فرص عمل خريجي البرنامج

إىل إعداد وتأهيل كوادر وتنية تتولي وظائف ومهام إدارة وتنمية  باألساس يهدف هذا الربنامج

القطاعني العام واخلاص لف وحدات ومؤسسات املوارد البشرية وختطيط القوى العاملة يف طت

واألهلي، وذلك من خالل تزويدهم باملعارف العلمية والتقنية واملهارات املهنية والتكنولوجية 

 .الالةمة للعمل بكفاءة واحرتافية يف جمال إدارة املوارد البشرية
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 شروط القبول والتسجيل

 عمادة القبول إىل شرية التطبيقيةإدارة املوارد البتقدم تلبات االلتحاا لربنامج  .1

والتسجيل واالمتحانات على منوذج خاص بذلك، وضمن الفرتة اليت حيددها اجمللس، 

 وترفق مع الطلب عيع األوراا الثبوتية املطلوبة.

أن يكون الطالب حاصال على درجة البكالوريوس بتقدير جيد على األقل يف أحد  .9

ها، وميكن للطلبة من جامعة معرتف ب ختصصات العلوم اإلدارية واالقتصادية

للحاصلني على درجة البكالوريوس يف ختصصات من غري ختصصات العلوم اإلدارية 

واالقتصادية االلتحاا بهذا التخصص على أن يتم تكليفهم بدراسة مقررات 

 .، خالل الفصلني األول والثاني)حتدد حسب التخصص( استدراكية

 القبول يف بداية العام الدراسي.الذي جتريه جلنة  أن جيتاة املرشح امتحان القبول .3

 أن يرفق املرشح صورا موثقة ومصدقة من الشهادات اليت حصل عليها. .0

 أن يقدم املرشح رساليت توصية من معرفني أكادمييني اثنني.  .5

 أن يكون لدى املرشح إملام باحلاسوب. .6

 أن يكون لدى املرشح إملام باللغة اإلجنليزية. .7

ا يف دراسته وال جيوة له بالتغيب عن أكثر من الب أن يكون منتظميشرت  يف الط .8

 من الساعات املقررة بكل مقرر دراسي 15%
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جيوة قبول محلة الدبلوم العالي احلاصلني على تقدير ال يقل عن جيد جدًا يف الربنامج  .9

 املطلوب، وتسري عليهم التعليمات اخلاصة باحتساب الساعات املعتمدة يف الربنامج.

املتقدمني يف الربنامج تنافسيًا وفق معدالتهم الرتاكمية يف درجة فاضل بني الطلبة ُي  .11

البكالوريوس، إضافة إىل نتائج املقابلة الشخصية، أو امتحان القبول إذا كان من 

 متطلبات الربنامج لقبول الطلبة.

 خطة البرنامج

طالب أن جيتاة على ال التطبيقية،برنامج إدارة املوارد البشرية للحصول على درجة املاجستري يف 

 :( ساعة معتمدة موةعة على النحو التالي36بنجال )

 ساعة معتمدة املتطلب الرقم

 91 مساقات نظرية إجبارية 1

 9 مساقات اختيارية 3

 6 الرسالة 0

 36 اجملموع

 

 مقررات استدراكية:

 امج.حتدد املقررات االستدراكية حسب قرار اللجنة املشرفة على الربن

 بارية:المساقات الاج

   مبينة يف اجلدول اآلتي  ( ساعة معتمدة91الطالب  )يدرس 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األةبوعية

 عملي نظري

 - 1 9 3 مناهج البحث العلمي  6910

 - - 3 3 اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية    6531

صميمي ملختصي املوارد التفكري الت 6531

 البشرية 

3 9 1 6530، 

6535 

 - - 3 3 إدارة االستقطاب واالختيار والتعيني 6539

 - - 3 3 إدارة التدريب والتطوير  6533

 - 1 9 3 نظم معلومات املوارد البشرية  6530
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األةبوعية

 عملي نظري

 6530 3 - 3 تطبيقات تقنية يف املوارد البشرية 6535

  6 15 91 اجملموع

 الاختيارية:المساقات 

 من بني املساقات اآلتية    ( ساعات معتمدة9يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األةبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 نظام العمل والعمال يف فلسطني 6536

 - 1 9 3 مهارات االتصاالت اإلدارية احلديثة 6537

 - - 3 3 رة التفاو  وحل النزاعات التنظيميةإدا 6538

 6535 6910 9 1 3 تطبيقات إحصائية  وسبة  6539

 6531 - 3 3 إدارة السلوك االنساني يف العمل 6501

 - - 3 3 العالقات العمالية وأخالقيات العمل   6501

 - - 3 3  نظرية املنظمة  6509

 - - 3 3 شرية الدوليةإدارة املوارد الب 6503

 - - 3 3 إدارة اجلودة الشاملة للموارد البشرية   6500

 - - 3 3 إدارة التغري والتطوير 6505

 - - 3 3 قضايا معاصرة يف إدارة املوارد البشرية 6506

 الرسالة :

 والنجال يف امتحان مناقشتها. ، إعداد رسالة املاجستري

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

 الساعات

 املعتمدة

 الساعات

 املتطلب السابق األةبوعية

 عملي نظري

 6910 3 - 3 ( 1رسالة ) 6558

 6558 3 - 3 (9رسالة  ) 6559

  6 - 6 اجملموع


