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المحتويات األساسية:

المقدمة :
الماجستير المصغر إدارة الموارد البشرية والتدريب والتطوير الوظيفي ، هذا البرنامج 

حيث  البشرية.  الموارد  إدارة  في  المعرفية  والمهارات  الخبرات  تطوير  فرصة  يقدم 

يتأثر هذا المجال بالطرق المختلفة التي تدار بها األعمال، كما يتأثر بالتغيير المؤسسي، 

وفي  االستراتيجية.  التوظيف  وعمليات  الموظفين،  وعالقات  والتطوير،  والتدريب، 

مجتمعاتنا المعاصرة التي تحركها المعارف وتتأثر بها، بات رأس المال البشري يمثل أهم 

األصول بالنسبة ألي مؤسسة من المؤسسات، حيث إن مهارات العاملين وكفاءاتهم هي ما 

يرسم نجاح المؤسسة ضمن بيئة تنافسية على الصعيد العالمي.

ويهدف إلى تأصيل مهارات المهنيين المتخصصين في إدارة الموارد البشرية والتدريب 

واألهمية  البشرية  الموارد  إدارة  في  المعاصرة  الممارسات  على   ، الوظيفي  والتطوير 

الحديثة.  المؤسسات  تواجهها  التي  التحديات  معالجة  بهدف  األفراد  إلدارة  االستراتيجية 

تمثله من وظيفة استراتيجية من  بما  البشرية  الموارد  إدارة  أيًضا على  البرنامج  ويركز 

وظائف المؤسسة. يتحلى الخريجون من هذا البرنامج بالقدرة على استخدام الوعي بالقضايا 

األخالقية والمهنية وال سيما القضايا المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية والممارسات المهنية 

والتوسع في توظيف هذا المفهوم ضمن إدارة الموارد البشرية.

هذه النوعية من البرامج هي برامج تدريبية مهنية بحتة معروفة عالميا بهذا االسم وال 

عالقة لها بالماجستير األكاديمي الجامعي

االهداف :
يتوقع عند انتهاء من هذا البرنامج  أن تتحقق األهداف التالية :

اكتساب المعرفة بالمبادئ االساسية والممارسات السليمة الخاصة بالتطور  � 
االداري 

اكتساب المعرفة باالساليب الحديثة في مجال ادارة شؤون الموظفين  � 
والموارد البشرية 

التعرف على اعراض ومسببات كل من سياسات وبرامج الموار البشرية  � 
اكتساب المعرفة باالساليب الحديثة لمعالجة حل المشكالت واتخاذ القرارات  � 

في ادارة شؤون الموظفين 
التعرف على استخدام اآلليات في تطوير الموارد البشرية وكيفية العمل  � 

على تنميتها
تحليل ووضع منهج للتدريب والتطور  � 

تصميم نماذج كفاءة االدارة التنفيذية لتعزيز متطلبات العمل فهم واستخدام  � 
أدوات تحليل التنظيم 

التعرف على اساليب االبداع والتفكير اإلبداعي في ادارة شؤون الموظفين  � 
والموارد البشرية

من حيث المهارات والقدرات والسمات الواجب توافرها في االفراد  � 
اكتساب المعرفة بأهداف وأنظمة التدريب والتطوير الوظيفي  � 

االلمام باالهداف والخطط واالساليب الفنية الي تتبع في ادارة شؤون  � 
الموظفين والتطوير 

االلمام بالمفاهيم والممارسات السائدة في بلدان الشرق االوسط وخاصة  � 
منطقة الخليج العربي

المدربون :  
يدرب في هذا البرنامج مجموعة من المدربين المعتمدين الحاصلين على شهادات دولية 
في  إضافية  قيمة  وتمنحه  البرنامج  هذا  تميز  المدربون  بها  يتمتع  التي  فالخبرة  معتمدة، 
التطبيقي  التعاوني  التدريب  أسلوب  يوروماتيك،  وتعتمد  البشرية،  الموارد  إدارة  تطوير 
والخبرة  المعرفة  نقل  في  لتساهم  الجماعي؛  والعمل  الدراسية  الحاالت  على  المبني 

للمتدربين بأفضل الطرق. 

الماجستير المصغر إدارة الموارد البشرية
والتدريب والتطوير الوظيفي ® 
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الوحدة األولى :

إدارة الموارد البشرية بين المفهوم التقليدي والمفهوم اإلستراتيجي المعاصر

أهمية العنصر البشري في المؤسسات المعاصرة � 
التطور اإلستراتيجي للعنصر البشري � 

التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية في المؤسسات المعاصرة � 
أهداف الموارد البشرية في المؤسسات المعاصرة � 

إدارة األنشطة المختلفة للموارد البشرية � 
األدوار الجديدة األساسية للموارد البشرية في المنظمات المعاصرة � 

الوحدة الثانية :

سمات الفكر اإلستراتيجي إلدارة الموارد البشرية

أدوات ومعايير القياس المعتمدة من الجمعية األمريكية للموارد البشرية  � 
SHARM

المسئوليات المعاصرة للموارد البشرية المعاصرة � 
المشكالت التي تتعرض لها إدارات الموارد البشرية المعاصرة وطرق  � 

معالجتها
المداخل األساسية للموارد البشرية كميزة تنافسية �
الموارد البشرية المعاصرة كقوة ضاربة تنافسية �

الوحدة الثالثة :
تخطيط الموارد البشرية في ضوء اإلستراتيجيات المعاصرة

المراحل األساسية لتخطيط الموارد البشرية � 
آليات مراجعة أهداف وإستراتيجيات المؤسسة المطلوب تحقيقها � 
ترجمة األهداف إلى مجموعة من األنشطة الضرورية الالزمة � 

تحديد األعداد والمهارات المطلوبة ألداء هذه األنشطة � 
تحديد المتطلبات اإلضافية في ضوء الموارد البشرية الحالية للمنظمة � 

وضع التوقعات اإلستراتيجية لشكل وجدارات الموارد البشرية في المستقبل � 
آليات إشتراك الجميع في عملية التخطيط � 

الخطط الفعالة للحفاظ على الموارد البشرية في المؤسسات � 
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الوحدة الرابعة :

تحليل وتوصيف وترتيب الوظائف

المفاهيم األساسية ومناهج إعداد الهياكل التنظيمية � 
خطوات إعداد الهيكل التنظيمي � 

المقصود بتصميم الوظائف � 
المفاهيم والتطبيقات األساسية لتحليل ووصف الوظائف � 

مناهج وأنماط عملية تحليل الوظائف وإعداد الوصف الوظيفي � 
عمليات توصيف الوظائف والمناهج المختلفة � 

منهج "الديكام" DACUM � وتوصيف الوظائف وتحديد اإلحتياجات 
التدريبية

الطرق واألساليب الحديثة لجمع المعلومات في تحليل الوظائف. � 

الوحدة الخامسة :

تقييم وإعداد سلم الوظائف

المقصود بعملية "تقييم الوظائف" � 
مراحل عملية تقييم الوظائف � 

مبادئ تقييم الوظائف � 
خصائص الوظائف � 

المفاهيم المعاصرة للواجبات والمسئوليات � 
الظروف المحيطة بالعمل والوظيفة � 

العوامل المؤثرة على عملية تقييم الوظائف � 
العالقة بين تحديد الرواتب واألجور وعملية التقييم � 

طرق تقييم الوظائف )طرق غير كمية – طرق كمية( � 
نظم المعلومات المطبقة على الحاسب اآللي وتطبيقاتها في: � 

معلومات القوى العاملة. » 

العالقات الصناعية. » 

األجور والحوافز والمكافآت التشجيعيةتخطيط القوى العاملة » 

التدريب والتطوير. » 

الوحدة السادسة :

التوظيف وتخطيط المسار الوظيفي

المكونات األساسية لوظيفة التوظيف � 
اإلستقطاب ومصادره المختلفة )فن اإلستقطاب ومراحله وإجراءاته( � 

إختبارات التوظيف )الفنية – اإلنسانية( � 
� CBM تعريف منهج الجدارات الوظيفية

أنواع الجدارات � 
ترتيب وتقييم الجدارات ومستوياتها المختلفة � 

� CBM نظم ووظائف الموارد البشرية المبنية على الجدارة

الوحدة السابعة :

االختيار والتعيين

إجراءات وعملية االختيار والتعيين. � 
االختبارات لالختيار والتعيين. � 

أساليب االختيار والتعيين. � 

اتخاذ قرار التعيين. � 
تحديد وتحليل معوقات عملية االختيار والتعيين. � 

حل مشكالت عملية االختيار والتعيين. � 
األسس والقواعد التي تحكم عملية التعيين. � 

معايير االختيار والتعيين وتحديد األسس والقواعد لعملية االختيار. � 
مراحل عملية اتخاذ القرارات في مرحلة االختيار والتعيين. � 

اختصاصات شؤون الموظفين وموقعها في التنظيم بالنسبة لإلدارة العملة. � 
التخطيط في مجال شؤون الموظفين. � 

التنظيم والهيكل التنظيمي لشؤون الموظفين وتطوير آليات االستقطاب. � 

الوحدة الثامنة :

التدريب والتطوير الوظيفي

التدريب والتطوير � 
فلسفة التدريب الحديثة � 

التدريب والتعلم وأهميته في المنظمات � 
� CBM منهج التدريب المبني على الجدارات

 � CBM المفاهيم األساسية للتدريب المبني على الجدارات
أدوات وعناصر التقييم واإلختبارات � 

إستخدام منهج التدريب المبني على الجدارات CBM � في تحديد 
اإلحتياجات التدريبية

تحديد الفجوة بين الجدارات المطلوبة لكل وظيفة والجدارات التي يتمتع بها  � 
الموظف

الخطوات اإلثنى عشر الواجب مراعاتها لتصميم البرنامج التدريبي � 

الوحدة التاسعة :
تخطيط العملية التدريبية بين النظرية والواقع العملي

مراحل وعمليات إعداد الخطة التدريبية � 
� CBT تصميم البرامج التدريبية بناء على منهج الجدارة

المقصود بتقييم التدريب � 
متى يتم تقييم التدريب؟ � 

نموذج "كيرك باتريك" لتقييم التدريب � 
نماذج وآليات وأدوات تطبيق وتنفيذ قياس التعلم خالل البرنامج � 

أدوات قياس التعلم خالل البرنامج التدريبي � 
قياس فاعلية التدريب � 

قياس أثر التدريب على سلوكيات وأداء الموظفين � 
قياس العائد على إستثمارات النشاط التدريبي � 

الوحدة العاشرة : إستراتيجيات إدارة وتقويم األداء

الرؤية المعاصرة إلدارة األداء � 
عرض لنظام إدارة األداء المعاصر � 
األهداف العامة إلدارة وتقويم األداء � 

المراحل األساسية لعملية إدارة وتقويم األداء � 
إستخدام بطاقات القياس المتوازن في قياس أداء األفراد والمؤسسات � 

أخطاء المقيم وكيفية تفاديها � 
وضع خطط تطوير وتحسين األداء � 



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 الم�شغر اإدارة الموارد الب�شرية والتدريب والتطوير الوظيفي ®(  : 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.


