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 توصيف مقرر السكان واقتصاديات سوق العمل
 إدارة الموارد البشرية  :قـسمال إدارة األعمال  كليـة اسم ال 

 المقرر  اسم
 السكان واقتصاديات أسواق العمل

Demographics and Economics of 

Labor Markets 
 BAHR821 رمز المقرر 

 BAHR718 المتطلب السابق ساعات 3 الساعات المعتمدة
 المستوى الثامن مستوى المقرر 3 فعليةات الالساع

 الثامن  الدراسي صلفال اللغة العربية لغة التدريس
 

 المعرفة والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب في موضوعات المقرر(أهداف المقرر )
   الذي يلعبه هذا المقرر من ضمن الخطة الدرسية دورالما هو 

 

 وآثارها االيجابية والسلبية. لبشرية وأهميتها وكيفية إدارتهاتعريف الطالب بمصادر الموارد ا-1
 ائدة .العوامل المؤثرة في سوق العمل والنظريات السب الطالب إلمام  -2
التعريف بالسياسات الحكومية ذات عالقة في تنظيم سوق العمل، فسوق العمل شأنه شأن أي سوق لسلعة أو خدمة والعمل  -3

 .ت المتخذة من الحكومات في األسواقهو خدمة تتأثر بالسياسا
 آلية العرض والطلب على األيدي العاملة في سوق العمل.-4
 ل ودالئل كل منها.معرفة واستخدام مؤشرات قوة العم-5
 .كيفية توزيع األيدي العاملة على استخداماتها المختلفة -6
 .ات في أسعار عناصر اإلنتاج األخرى غير عنصر العملتتغير األسعار وتوزع األيدي العاملة بسرعة استجابة لهذه التغير  -7

 

 وصف المقرر )الموضوعات األساسية(
 

 المقرر  يركز. العمل نظر وجهة من السكانية البيانات معالجة وأساليب بمناهج الطالب بتعريف المقرر يستهل
  المنطق  إن. العامة سةالسيا وفي  والمجتمع المؤسسة داخل ذلك حصول وكيفية العمل، أسواق عمل آلية على

 تقوم  بينما والعاملين العمل أرباب  قرارات تحليل  في  تساعد المقرر، هذا في تدّرس التي وأدواته االقتصادي
 العرض  نظر وجهة من العمل أسواق مكونات المقرر ويشرح. وتأطيرها القرارات هذه برسم المؤسسية العناصر
  العمل  أرباب الطلب جانب يمثل بينما وخصائصها، يناملللع الكامنة القوة العرض جانب يمثل  والطلب؛



  

 4من  2صفحة 

 إدارة األعمال كــلــيـــة 
Faculty of Business Administration 

 

 

 

 

 .المطلوبة العمالة وخصائص

 

 الل تدريس هذا المقرر(طريقة التدريس والتدريب )اآلليات المطبقة خ
 العمل الجماعي  المحاضرات العلمية ✓
 ب(التفاعل والمشاركة اإليجابية ) من الطال ✓ عروض الوسائط المتعددة/ أو التفاعلية 
 عروض تقديمية من قبل الطالب  تطبيقات برامج حاسوبية / أو برمجة ✓
 إعداد بحوث معمقة ✓ زيارة ميدانية: مشاريع/ موقع انشاء/ مكاتب مهنية 
   حلقات النقاش ✓

 

 )المفترض اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب(  المعارف والمهارات والمخرجات التعليمية
 العممل ضمن فريق ✓ المعرفة والفهم لموضوعات المقرر ✓

 المشاركة الفاعلة، والتعبير عن الذات واآلراء ✓ القدرة على تطبيق المعرفة المكتسبة على حاالت أخرى  ✓
 إعداد التقارير الميدانية ✓ التفكير: النقدي/ االبداعي ✓
 لى المعلوماتمعرفة كيفية الحصول ع ✓ القدرة على التحليل والدراسة ✓
 القدرة البحثية: إعدادًا وكتابة ✓ العمل المهني: ممارسة/ أخالقيات ✓

 الكتاب المرجعي للمقرر

 اقتصاديات العمل وتخطيط الموارد البشرية . د. حسن حجازي وآخرون  المرجع المعتمد 
 د. أحمد بن عبيد  –اقتصاديات العمل  المرجع اإلضافي

 س مواضيعه وتوزيع تدري  مفردات المنهاج

    المقرر  محتوى
 ) ما هي المواضيع التي سيتم تدريسها في المقرر؟(

 الموضوع

 شريةالسكان والموارد الب
 السياسات السكانية

 حركة السكان وموارد القوى العاملة
 اقتصاديات العمل

 سوق العمل وآلياته
 إنتاجة العمل

 التنظيم العلمي للعمل
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 راتتوزيع المحاض
 )تواريخ تدريس المواضيع المحددة في البند السابق( 

 

 

 

 

 

 

 األسبوع 

 

 

 

 

 

 الموضوع

 

 

 

 

 

الصفحات 

 المقررة من

)في حال   الكتاب

 وجوده(

  السكان والموارد البشرية 1

  السياسات السكانية 2

  حركة السكان وموارد القوى العاملة 3

  الحركة المكانية للسكان 4

  ر األولاالختبا 5

  تركيب السكان والموارد البشرية 6

  مفهوم اقتصاديات العمل 7

  سوق العمل 8

  العرض والطلب ضمن آليات سوق العمل 9

  االختبار الثاني 10

  البطالة وأنواعها 11

  إنتاجية العمل 12

  التنظيم العلمي للعمل 13

  العملمفهومه وأهميته في آليات سوق –األجر  14

  التحليل الهيكلي لفروع االقتصاد الوطني 15

تخطيط الموارد البشرية على المستوى الكلي وعلى  16

 مستوى المنشأة

 

 
 

  تقييم الطالب 

 توزيع الدرجات
Distribution of marks 

 

 الدرجة% األسبوع االختبار

 20 5 االختبار األول

 20 10 االختبار الثاني

 10 األخير ملياالختبار الع

النهائي  اناالمتح
 )عملي(

- - 

 - -غير ذلك )يرجى 
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 التحديد(

مجموع درجات 
 األعمال الفصلية

 50 األخير

االمتحان النهائي 
 )نظري(

 50 لخامس عشرا

  
  التوقيع أ.د. حسن حجازي  أستاذ المقرر
  التوقيع أ.م.د. منير عباس رئيس القسم
  التوقيع ضرأ.د. علي الخ عميد الكلية
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