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متكامل  شامل  إداري  نظام  البشرية  الموارد  إدارة  تعتبر 
تهدف إلى إستثمار أكثر الموارد المؤسسية فاعلية وكفاءة 
تستطيع  الفاعلة  بالطرق  إستثمارها  تم  ما  إذا  والتي 
إلى  وينظر  اإلستراتيجية.  أهدافها  تحقيق  المؤسسات 
الموارد البشرية كمورد إستراتيجي هام وال بد من وضع 
هذا  من  المرجوة  الفاعلية  بتحقيق  الكفيلة  اإلستراتيجيات 

المورد الهام.

دور الموارد البشرية �

يناقش دور وأهمية مفهوم وظيفة ادارة الموارد البشرية في 
جميع االعمال التجارية ، وتعريف إدارة الموارد البشرية 
إدارة  وظيفة  فان  باستمرار  متغير  عالم  وفي  وأهدافها.  

الموارد البشرية هي المفتاح لنجاح االعمال التجارية.

وضع وتنفيذ خطط إدارة الموارد البشرية  � 
االستراتيجية

وكيفية  البشرية  للموارد  استراتيجية  خطط  وضع  كيفية 
تطويرها , التخطيط االستراتيجي ضروري لربط العالقة 
الموارد  إدارة  واستراتيجية  الشركة  استراتيجية  بين 
“استراتيجية  هناك  تكون  ان  أيضا  المهم  ومن   , البشرية 
الموارد” التي تالءم التغيير في استراتيجية وعمل الشركة 

باستمرار.

التنوع والتعددية الثقافية �

الثقافي، ولماذا  النقاش حول تنوع االعمال والتنوع  يدور 
التنوع الثقافي مهم لضمان الشركة على بيئة عمل صحية.

التوظيف

من  االفراد  اختيار  بعملية  للتركيز  الهدف  هو  التوظيف 
ذوي الخبرات المتنوعة واألكثر تأهياًل للوظيفية , تمارين 
القوانين  وورشات عمل جماعية للحضور لمناقشة بعض 
الطرق  وتعليم  التوظيف  عند  مراعاتها  يجب  التي  الهامة 
المؤهالت  ذوي  للوظيف  المتقدم  اختيار  كيفية  واألساليب 

العالية .

اسس اختيار الموظفين �

المناسب , وكيفية تنظيم  تتم عملية اختيار الشخص  كيف 
عملية االختبار وما يترتب بعد اختيار األفضل وهذا يشمل 
االستقطاب ، االختيار ، التعيين ، األجور ، مفهوم تحليل 

وتوصيف الوظائف وأهدافه.

التعويضات والفوائد �

حول مناقشة كيفية تعويض االفراد ودفع األجور والحوافز 
واألساليب دفع استحقاق االجازات وغيرها من الحوافز

االحتفاظ والتحفيز �

االحتفاظ  كيفية  وعن  المبدعة  الشركة  إدارة  نهج  يناقش 
وتقنيات  استراتيجيات  الموظفين من خالل وضع  بأفضل 

التطوير والتحفيز.

البشرية هي تدريب  الموارد  إدارة  احد اهم جوانب دورة 
وتطوير الموظفين داخل الشركة وخاصة بعد إضاعة وقت 
وجهد ووقت كبير الختيار وتعيين وتحفيز هذا الموظف، 
في  الموظف  وتطوير  العمل  لتطوير  خطة  وكيفية وضع 

العمل من خالل التدريبات المهنية داخل الشركة . 

التدريب والتطوير �

لجميع  اساسي من مفتاح  والتواصل هو عنصر  االتصال 
جوانب إدارة الموارد البشرية , توجد تمارين وورش عمل 

لمناقشات مفصلة حول االتصال وأسلوب اإلدارة

تواصل الموظف الناجح � 

األساليب اإلدارية , هذا الشكل هو من أهم اشكال األتصال 
الشركات  يغادروا  الناس  من  العديد  األمر  واقع  وفي 
مع  التواصل  كيفية  عن  المعرفة  عدم  بسبب  والمؤسسات 

المدير أو الموظفين.

إدارة أداء الموظفين �

التعامل  وكيفية  الموظف،  عمل  أداء  قضايا  بعض  يناقش 
مع تلك القضايا, وتدريب ومناقشة أداء وأخالقيات العمل 

وكيفية التعامل مع تسريح العمال .

تقييم الموظف �

تركز على كيفية تقييم أداء الموظف واعطائهم أنظمة عن 
ومدتها  التقييم  في  المتبعة  واألساليب  األداء  تقييم  كيفية 

واستمرارها

العمل مع النقابات العمالية �

وتناقش عملية النقابات وكيفية التفاوض على عقود االتحاد 
وتاريخ النقابات العمالية وعن كيفية كتابة العقد والشروط 
حسب قانون العمل في الدولة الذي يعمل فيها. وعن سالمة 
إنتاجية  لزيادة  ضرورية  هي  وكم  وصحتهم  الموظفين 

العمل

سالمة الصحة في العمل �

يعالج بعض قضايا الصحة والسالمة ويجب مراعاة جميع 
أنواع الحماية حسب مكان العمل او الوظيفة الذي يشغلها 
ويجب االهتمام للمحافظة على الصحة والسالمة ألن ذلك 

يعكس على عمل الموظف والشركة..

إدارة الموارد البشرية الدولية �

البشرية  الموارد  إدارة  بين  االختالفات  على  تركز  ألنها 
ـ  االختيار  ـ  االستقطاب  على  تدريب   . والمحلية  الدولية 
الموارد  إدارة  مفهوم  من  ـ  والحوافز  األجور  ـ  التعيين 

البشرية الدولية.

موضوعات البرنامج :

المقدمة : 
العمل  في  األفراد  بأهمية  المعاصرة  اإلدارة  العتراف  نظراً 
نشأت فكرة تخصيص إدارة خاصة تعنى بشؤونهم. لما للفرد 
مؤسسة  أي  في  اإلنتاجية  السوية  رفع  في  بالغة  أهمية  من 
وهذا بالتالي أدعى إلى االهتمام به وتطويره وتدريبه ووضع 
الخاصة  الموارد  أهم  من  فهو  معه  للتعامل  المناسبة  األسس 

بأي مشروع.

اكساب المتدرب المهارات والقدرات الالزمة في ادارة الموارد 
بشرية  موارد  مدير  يكون  بحيث  بها  يتعلق  ما  وكل  البشرية 

متميز وبأسس ومنهاج عالمي.

األهداف : 
صياغة برنامج تدريبي شامل لتأهيل المشاركين  � 

لدبلوم إدارة الموارد البشرية 
إدراك المعنى المقصود بإدارة الموارد البشرية. � 

التعرف على أهداف إدارة الموارد البشرية. � 
 � تنمية وتأهيل القيادات اإلدارية لالستثمار األمثل 

في الموارد البشرية بكفاءة وفاعلية لضمان تحقيق 
األهداف االستراتيجية المؤسسية

 � توضيح وظائف إدارة الموارد البشرية. تزويد 
المشاركين بأحدث العلوم والنظريات والتطبيقات 

العملية في إدارة الموارد البشرية 

شرح كيفية إدارة الموارد البشرية وتزويد  � 
المشاركين بالمهارات واألدوات الالزمة لتفعيل 

الموارد البشرية المتاحة 
تمييز الوضع التنظيمي إلدارة الموارد البشرية. � 

تزويد المتدربين بأنجح الممارسات في مجال إدارة  � 
القوى العاملة وبالحلول العملية التي تساعد على 

مضاعفة إنتاجية موظفيهم.
تمكين المدراء من كشف الطاقات الكامنة للموظفين  � 

واستثمارها وتنميتها وتطويرها بشكل علمي فعال.
البعد عن الجانب النظري ودمج أحدث الممارسات  � 

العالمية على أرض الواقع.

الماجستير المهني المصغر
مدير الموارد البشرية المتميز ®
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نمـــــوذج الت�سجيــــــل

إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

:  9.00 �صباحًا ــ 2.30 بعد الظهر. المحــا�ســرات 

:  الأولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 �شتـوزع �شهــادة ح�شــور علــى جميــع الم�شــاركين الذيــن اأتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه �شيك با�شم يوروماتيك       c  نقدًا
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يرجى تعبئة ا�ستمارة الحجز

1. يرجى ت�شجيلي في

)الماج�شتير المهني الم�شغر مدير الموارد الب�شرية المتميز ®(

Distinguished Human Resources Manager - Mini MBA

..........................  : التــاريــخ 

اإ�شـم الم�شـــــارك : ................................................................................................................................

...............................  : الإدارة   ...................................... الوظيفة:   ....................................... الموؤ�ش�شة: 

العنوان: .................................... �ص ب : ................................ المدينة / البلد : .......................................

رقم الهاتف: ............................. الفاك�ص : ................................ البريد الإلكتروني: .......................................

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 � 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 � دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

c 5400 دولر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد

�شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة وال�شاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة اإنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق

ل ت�شتمل ر�شوم البرنامج على الإقامة. 

اأ�شعار  على  بالح�شول  يوروماتيك  �شركة  قامت  ولكن 

ال�شريع  بالحجز  بادر  الموؤتمر  في  للم�شاركين  خا�شة 

لت�شتفيد من الخ�شومات الخا�شة.


