
 ماجستير في إدارة الموارد البشرية
 

متطلبات البرنامج اإلجباريةوصف   
 

BA601 – أساليب بحث وتحليل إحصائي 
بحوث االعمال أمر بالغ األهمية في بناء قدرات الدراساااااااااااات الاءيا في دقراء بحوث ق يهة  مونوو بهاا النا ل هوا المهرر موا اااااااااااي  

لك، المشكءة  كيفية بناء أهداف البحث  فر ياته  اقلراح البحث الدقيقا باإل افة دلى ذ انلهائية مثل فءسفات البحث  تحداد  تاريف
يغطي المهرر أق ات قم  البيانات أي كيفية تصاااااااااااميو االسااااااااااالبياة  كيفية دقراء المهابءة  الملتقةا  يلنا ل أييرا  اللهنيات اللحءيءية 

زم دتصاااااائية باسااااالجدام برنامال الحزمة االتصاااااائية لءاءوم االقلما ية بشاااااكل مناسااااال، أي تحءيل االنحدار البسااااايح  الملادق عبر ت
(SPSSا) 
 )المتطلب المسبق: ال يوجد( 
 

HR631 - قوانين وتشريعات العمل البحريني 
تو تصاااميو المهرر للاريف الطلم بمارفة لاااامءة لهانوة الامل في ممءحة البحريكا  يركز عءى اللشااارياات الهاقفة دلى تماية الامل 
قايل المجلم  البحرينيا في هوا السياو سوف يغطي المهرر مجاليك رئيسييك: أ ال ، قانوة الامل البحريني الوي ياطي رؤى للطبيق 
قانوة عمل لءنسااااااء  المراههات  تنقيو الامال الوافداك  علء الامل  اإلقاعات  عهد الامل ل فراق  الجماعات  اللزام اااااااتل الامل 

 الاهوبات في تالة انلهاك قانوة الاملا نانيا ، يغطي المهرر قانوة اللأمينات االقلما ية في البحريك مك   الموظف  اللاويضااااااااااااااات
 تيث اللاويضات  تواقث الامل  غيرها مك الهضايا ذات الصءةا

 )المتطلب المسبق: ال يوجد(
 

HR633 -  تخطيط وتوظيف الموارد البشرية 
يو تجطيح الموارق البشاااااااارية،  توفر لهو فهو مجموعة  اساااااااااة مك أنشااااااااطة اللوظيف قايل تو تصااااااااميو المهرر للاريف الطلم بمفا 

المنقماااتا يطور هااوا المهرر قاادرات الطلم عءى تحءياال  قمال الاواماال االقلمااا يااة  الثهاااليااة  اللنقيميااة الماهااد  اللي ت نر عءى 
ة دلى ق البشااارية  علقلها باللجطيح االسااالراتيجيا باإل اااافتجطيح الموارق البشااارية  الموظفيكا  سااايدرر المهرر عمءية تجطيح الموار 

ذلك، اركز المهرر عءى تصاااااااااميو الوظائف  اللوظيف  ايليار الموظفيك  اللوقيه  اللوظيف  الهضاااااااااايا األيل ية مثل اللمييز  تحاف  
 الفرصا

 )المتطلب المسبق: ال يوجد(
 

HR635 - عالقات العمل والممارسات 
طلم دلى المو اااااوعات الرئيساااااية لالقات الامل في المنقماتا  هو مصااااامو للهديو قضاااااايا  لاااااواغل الجهات الفاعءة لءيهدم المهرر 

الرئيسااااااااية في علقة الامل: رم الامل  الموظف  الحكومة  النهاباتا  سااااااااوف ادرر المهرر موا ااااااااي  مثل البي ة اللنقيمية  الثهافة 



جانل الهانوني مك علقات الامل  الموظفيك  الجماعات  الالقات الصاااااااانا ية  أاااااااااحام المصااااااااءحة  ق رهو في علقات الامل  ال
  مواءمة األفراق  المنقمات مك يلل الداف   المكافآت  بناء الفريقا

 )المتطلب المسبق: ال يوجد(
 

HR637 - إدارة الموارد البشرية الدولية 
مك اللحديات اللي تواقه دقار  الموارق البشااارية في ساااياو عالمي تو تصاااميو المهرر للهديو  لم الماقسااالير لفح  لاااامل لمجموعة 

مك تيث الجوم  اللوظيف  البهاء  الجر جا  يركز المهرر عءى االيللفات في نقو دقار  الموارق البشااااااااااااارية عبر البءداة  الد ل مثل 
ى البي ة ية الثهالية لءموظف  تركة الموظفيك دلعدم اإللمام في السياو االقلماعي الوي سيلو قءبه مك قبل المنقمة  الفرو بيك الجءف

 االقلما ية اللي لو تحك مألوفةا  سيشمل المهرر الموا ي  اللالية في سياو دقار  الموارق البشرية الد لية: اسلراتيجية   يكل المنقمة
د لي اامءة الد لية  اللوظيف  اللاويض الالد لية  إقار  الموارق البشاااااااااااااارية الد لية  نهافلها  قانوة الامالة الد لي  تجطيح الهوى ال

  المنفاة  إقار  الموارق البشرية الد لية النسبيةا
 )المتطلب المسبق: ال يوجد(

 
HR638 - إدارة الحوافز والتعويضات في الموارد البشرية 

هارات تا كما اركز عءى تازيز ماهدف المهرر دلى تازيز دقراك المفا يو الملاءهة بلاويض  مكافأ  الموارق البشاااااااااااااارية قايل المنقما
الطالل الامءية في تصااااميو  تحءيل نقو المكافآت  السااااياسااااات  االساااالراتيجياتا  ساااايهوم المهرر بدراسااااة المو ااااوعات الملاءهة ب قار  
اللاويضاااااااااات  الانااااااااااار المجلءفة  تزم اللاويضاااااااااات  تحءيل الوظائف  علقلها باللاويضاااااااااات  المكافآت  تصاااااااااميو  يكل األقور 

 لحهاقات الموظفيك  اياغة اسلراتيجيات اللاويض  تنفيوهاا اس
 )المتطلب المسبق: ال يوجد(

 
HR639 -  تدريب وتطوير الموارد البشرية 

تو تصااااااميو المهرر للز يد الطلم بالمارفة  كولك المهارات الامءية للهييو  تصااااااميو  تنفيو برامال اللدريل  اللطوير قايل المنقماتا 
 ار مفا يمي لوظيفة اللدريل  اللطوير قايل منقمات األعمالا  يهدم المهرر نحو اسااالحشااااف مجموعة ملنوعة مك ابدأ المهرر م  د

الموا اااااااااااي  مثل تحداد االتلياقات اللدريبية  اللاءو اللنقيمي  تجطيح  تصاااااااااااميو برامال اللدريل  اسااااااااااالجدام اللحنولوقيا في اللدريل 
ك، اركز المهرر عءى تحءيل الالقة بيك اللدريل  اللطوير  أقاء الموظفيك  اللجطيح  عمءية اللطوير اللنقيميا باإل ااااااااااااااافة دلى ذل

 الوظيفي  إقار  الجوق  الشامءةا
 )المتطلب المسبق: ال يوجد(

 
HR644 - إدارة الموارد البشرية االستراتيجية 

في  المهرر عءى تنفيو برامال  ويءة المدى بما بهدف المهرر دلى تهديو قراسااااة عك دقار  الموارق البشاااارية مك منقور اساااالراتيجيا اركز
ذلك اللجطيح االسلراتيجي  اللشغيءي  اللحليكي لءموارق البشريةا  يركز المهرر عءى اياغة  تنفيو اسلراتيجية الموارق البشرية للمكيك 

 نر عءى عءى االتجاهات اللي ت منقمات األعمال مك الحصاول عءى ميز  تنافساية  الحفاع عءيهاا  ركزت الموا اي  اللي تو تنا للها



دقار  الموارق البشااااااااارية االسااااااااالراتيجية  الموارق البشااااااااارية كمصااااااااادر لءميز  اللنافساااااااااية  الد ر الملغير إلقار  الموارق البشااااااااارية  اللجطيح 
 االسلراتيجي لءموارق البشرية  ربح االسلراتيجية باتلياقات رأر المال البشريا

 )المتطلب المسبق: ال يوجد(
 

HR699 – الرسالة 
عمل بحث تحت اإللااراف بناء عءى مو ااوت مالمد في مجال دقار  الموارق البشااريةا  يالبر المهرر بمثابة لمسااة أيير  في ماقساالير 
الهانوة أ  الهانوة اللجاريا  يوفر فرااااة لءطلم لءميام بامل  بحث مسااالهل لءلاءو عءى أساااار منهجية منقمةا  تركز هو  الرساااالة 

ارات الاءيا اللي يجل ماالجلها مك تيث الجطام الفحري اللهدمي بما في ذلك تحداد مشااااااااااااااكءة البحث  منهجية البحث عءى المه
 اسااالاراأل األقبيات  تحءيل البيانات  اسااالنلاج البحوث  اللوااااياتا يجضااا  اللحضاااير النهائي لءمجطو ة الحلابية لءدفات الاام  يلو 

 تهييمه بناء عءى عر أل يطية  لفويةا
 (ساعة معتمدة 18)المتطلب المسبق: 

 
 وصف متطلبات البرنامج االختيارية

 
BA654 - القيادة والسلوك التنظيمي 

تو تصاااااااميو المهرر ليهدم الطلم عءى  قهات النقر النقرية  الامءية لءمياق   الساااااااءوك اللنقيميا  يهدف المهرر دلى تز يد الطلم 
أساااااليل المياق   األنماس السااااءوكية البشااااريةا  يشاااامل ذلك المساااالوى الجزئي )اللفاعل بيك م  اللفحير النهدي في مجموعة ملنوعة مك 

األفراق  الجماعات الصااااااااااغير (  اللفاعلت بيك المساااااااااالوى الحءي )بيك المنقمات(ا ادرر هوا المساااااااااالوى عءى مساااااااااالوى الماقساااااااااالير 
لنقيمي مثل: الهاق   االبلحار  قانامية المجموعة  الفريق المو ااااوعات الملهدمة  النماذج  البحوث المااااااار  عءى المياق   السااااءوك ال

  الثهافة اللنقيمية  اللنوت اللنقيميا
 )المتطلب المسبق: ال يوجد(

 
BA661 - ريادة األعمال 

ياق  ر اوفر المهرر لءطلم قراسة لامءة لءسمات الرئيسية لرياق  األعمالا تيث ارلد المهرر  لم الماقسلير تحسيك تطبيق عمءية 
األعمال،  توليفها  تهييمهاا  يشاااااااااامل موا ااااااااااي  اساااااااااالحشاااااااااااف فرص عمل قداد ،  تهييو كفاءات  قدرات فريق المشاااااااااااري ،  إ لو 
المنلجات/ الجدمات،  إمكانيات اللمويل  اسااااااالراتيجيات الجر ج المناسااااااابةا  يهدم المهرر مجموعة مك اللاءو النقري  اللدريل الامءي 

تاالت األعمال الحميمية في قمي  أنحاء الاالو عموما   ق ل الشاااارو األ سااااح  لاااامال أفريميا عءى  قه مك يلل قراسااااات تالة مك 
 الجصوصا

 )المتطلب المسبق: ال يوجد(
 

HR640 - إدارة الخدمة المدنية 
  اقااة  تحءيال هاوتو تصااااااااااااااميو المهرر للز ياد الطلم باالمارفاة  المهاارات اللعماة إلقار    يااق  منقماات الجادماات المادنياةا الو مر 



الموا ااااي  عءى مدار المهرر، اااااياغة االساااالراتيجيات  السااااياسااااات  تشااااجي   تل المشااااكلت  بناء الفرو  تغيير الثهافة اللنقيمية 
 إعاق   يكءة الامءيات  الجدمات  مرا بة  تهييو منقمات الجدمات المدنيةا  ساااايلو تطبيق ماقو الموا ااااي  اللي تو مراقالها مبالاااار  

 مات الجدمات المدنية في ممءحة البحريكاعءى منق
 )المتطلب المسبق: ال يوجد(

 
HR641 - إدارة األداء 

يهدم المهرر رؤية مااااااااااااااااار  إلقار  األقاء، تيث دنه اركز عءى كل مك الفهو المفا يمي  اللطبيق الامءي لحيفية دقار  األقاء قايل 
أهمية  أهداف هو  اإلقار   الالقة بيك تحءيل الامل  اإلقار   اللجطيح المنقماتا  يارف المهرر الطلم عءى باض الموا ي  مثل 

االساالراتيجي كجطو  أ لية للصااميو عمءية دقار  أقاء فاالة  الجطوات المجلءفة لهو  الامءيةا باإل ااافة دلى ذلك، يارأل مسااار عمءية 
ايل أييرا  الالقة بيك عمءية دقار  األقاء  نقام المكافأ  ق تهييو األقاء  أسااااااليبها المجلءفة  مشاااااامءها  تهديو تءول لمشاااااامءهاا  يارأل

 المنقمةا
 )المتطلب المسبق: ال يوجد(

 
HR642 – تخطيط المسار الوظيفي 

تو تصميو المهرر للز يد  لم الماقسلير باللاءو الشامل لءهضايا الملاءهة ببناء  تطوير مسارهو المهني في منقمات األعمالا  مك 
االسلحشاف الواتي، سوف يكلشف الطالل اهلماماته  كفاءاته  قدراته الحامنة  تجاربه المسبهة اللي سوف تساعد  عءى يلل عمءية 

تازيز تياته المهنيةا  تركز موا ي  المهرر عءى اتجاذ الهرارات المهنية  المهابلت اإلعلمي  اللقءيل الوظيفي  اسلراتيجيات البحث 
 لابة السير  الواتية  إقراء المهابلت      الجطحاعك عمل  الشركات البحثية  ك

 )المتطلب المسبق: ال يوجد(
 

HR643 - إدارة التفاوض 
يهدم المهرر لءطلم المفا يو األسااااساااية ذات الصاااءة باللفا أل الفاال في مجلءف األعمال  األ سااااس المهنيةا  ينصااال اللركيز عءى 

 اللفا ألا  سااااااااااااااوف ابدأ المهرر ب  ار مفا يمي لءلفا أل: المفا يو  الامءيات فهو  تحساااااااااااااايك مهارات االتصااااااااااااااال  إقار  النزاعات 
 االساااااااااااااالراتيجيات  الهضااااااااااااااايا األيل ية الملاءهة باللفا أل قايل المنقماتا يهدم المهرر نحو اساااااااااااااالحشاااااااااااااااف مجموعة ملنوعة مك 

مهارات مجلءفة مك تهنيات اللفا أل  الالمو اااااااوعات  النقريات الملاءهة باللضاااااااارم  اللفا أل  إقار  اللضاااااااارم بشاااااااكل فاال  أنوات 
 المصممة لءمساعد  في الحفاع عءى علقات تجارية احيةا

 )المتطلب المسبق: ال يوجد(
 

HR691 - موضوعات خاصة في إدارة الموارد البشرية 
لد ر الوي تحءيل اتو تصاميو المهرر السالحشااف المو اوعات الماااار  في دقار  الموارق البشارية،  ساوف يسااعد الطلم عءى فهو   

تءعبه دقار  الموارق البشااااارية في تنفيو عدق مك المفا يو الماااااااار  بنجاح قايل المنقمةا  ساااااوف اركز المهرر عءى مو اااااوعات مثل 
تحهيق الميز  اللنافسااااااااااية  إقار  الجوق  الشااااااااااامءة  اللمكيك  رأر المال الفحريا  ساااااااااايلو النقر  تحءيل موا ااااااااااي  أيرى مثل اللجطيح 



  منقمات اللاءو  أنر الاولمة عءى اسلراتيجية الموارق البشريةاالوظيفي 
 )المتطلب المسبق: ال يوجد(

 


