
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 10 أيام

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

اإلدارة الشاملة المتقدمة للموارد البشرية ®

TM

  A
P

PRO

VED    2018    P
RO

VID
E

R

H
R 

 C
ER

TIFICATION  INSTITU
TE

®



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

المقدمة:
في ضوء التطورات االقتصادية العالمية والتكنولوجية المتسارعة وانعكاساتها على المؤسسات المختلفة فإن الدراسة والتحليل في الشركات والمؤسسات أصبحت لها أهمية كبيرة من أجل 
مواكبة التغيرات الكبيرة والمتسارعة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة السيما في الدول العربية لحاجتها الكبيرة إلى التطوير والتغيير واللحاق بمسيرة التنمية المستدامة في األلفية الثالثة. ومساعدة 

موظفي ومدراء إدارة الموارد البشرية على الحكم على مدى اسهامات الموارد البشرية في تحقيق أهداف المنظمة.

هدف الدورة:
اإلدارة الشاملة للموارد البشرية وتنمية الكفاءات يهدف البرنامج إلى إكساب المشاركين المعرفة التي تمكنهم من تطوير مهاراتهم وممارساتهم  الوظيفية ذات الصلة بإدارة الموارد البشرية

الفئات المستهدفة:
المديرون والمسئولون عن إدارة الموارد البشرية وشئون الموظفين ونوابهم     �
أخصائي الموارد البشرية وشئون الموظفين والمعينين حديثًا في الوظيفة     �
اإلداريين الراغبين في تطوير مهاراتهم في هذا المجال     �
المرشحين لشغل الوظائف أعاله مستقبال  �

المحتويات األساسية:

اإلدارة الشاملة المتقدمة للموارد البشرية ®
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الوحدة األولى:
المفاهيم األساسية في إدارة وتنمية الموارد البشرية

أهـداف إدارة الـــموارد البشريـــــــة �
النماذج العالمية إلدارة الموارد   البشرية �
الجـوانب التنظيمية إلدارة الموارد البشريـة �

الوحدة الثانية :
اإلدارة اإلستراتيجية الحديثة للموارد البشرية

التخطيط االستراتيجي     �
للموارد  � اإلستراتيجية  اإلدارة  ومكونات  عناصر 

البشرية    
للموارد  � االستراتيجية   اإلدارة  تواجه  التي  التحديات 

البشرية    
مدى تأثر اإلستراتيجية بنوعية العمالة     �
محددات فاعلية اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية     �
نموذج اإلدارة اإلستراتيجية ونموذج اإلدارة التقليدية  �

في إدارة الموارد البشرية

الوحدة الثالثة: 
عمليات إدارة الموارد البشرية ) نظم إدارة   الموارد 

البشرية(

نظام إدارة حركة ما قبل دخول األفراد إلى الخدمة     �
نظام إدارة حركة دخول األفراد إلى الخدمة �
نظام إدارة حركة بقاء األفراد في المنظمة �
نظام إدارة حركة خروج األفراد من المنظمة �
حفظ و استرجاع وتحديث بيانات ووثائق  العاملين �

الوحدة الرابعة: 
عناصر االطار التنظيمي وأهمية التوصيف لزيادة 

كفاءة العنصر البشري

الخطوات العملية العداد الهيكل التنظيمي وتأثير ذلك  �
على التوصيف الوظيفي وترتيب الوظائف 

اسس معايير تحليل وتوصيف الوظائف  �
معدالت االداء والمقررات الوظيفية ومشاكل التطبيق  �

العملي. 
تحليل العمل   �
تعريف تحليل العمل )الوظائف(.  �
أبعاد تحليل العمل.  �
تحليل الوظائف �
أساليب الحصول على المعلومات في تحليل العمل.  �
خطوات تحليل العمل.  �
أهمية تقييم األداء.  �
خصائص مقاييس األداء.  �
تحليل وتوصيف الوظائف كأساس لسياسة االفراد في  �

المنظمات 
االسس العملية التي تحكم تكوين المجموعة الوظيفية  �
لتخطيط  � الوظائف كأساس  تحليل وتوصيف وترتيب 

القوى العاملة 
لتقويم  � كأساس  الوظائف  وترتيب  وتوصيف  تحليل 

االداء واعداد التقارير

الوحدة الخامسة :
تقييم الوظائف - األغراض والخصائص

تقييم الوظائف وثقافة المنظمة   �
عوامل تقييم الوظائف   �
�  – التحليلية  غير  )األساليب  الوظائف:  تقييم  أساليب 

األساليب التحليلية (. 
خطوات تقييم الوظائف �

تحديد عدد الوظائف ومشروع التقييم   �
اختيار أسلوب التقييم  �
أجراء التقييم   �
تحديد الوزن النسبي لكل وظيفة   �
تصنيف الوظائف  �
األهداف األساسية والمنطلقات لتعبئة الوظائف  �
قواعد التصنيف / تحديد مجموعات وفئات الوظائف   �
مراجعة وإعادة تصنيف الوظائف  �
لماذا مراجعة وإعادة تصنيف الوظائف   �
العوامل المؤثرة في مراجعة وإعادة تصنيف الوظائف �
� 

الوحدة السادسة :
تخطيط الموارد البشرية

تعريف تخطيط الموارد البشرية �
األهداف التي يمكن تحقيقها من خالل تخطيط الموارد  �

البشرية
المشكالت الناجمة عن غياب أو سوء تخطيط الموارد  �

البشرية
بعملية  � البدء  عند  باالعتبار  أخذها  الواجب  العوامل 

التخطيط
الموارد  � تخطيط  لعملية  الالزمة  البيانات  أهم 

البشرية )البيانات الداخلية - البيانات الخارجية (
كيف تتم عملية تخطيط الموارد البشرية  �
دراسة الموقف الحالي للقوى العاملة المتوفرة �
المحتملة لألعمال وللعمال في فترة  � بالتغيرات  التنبؤ 

الخطة
األساليب المتبعة في عملية التنبؤ.  �
التوفيق بين العرض والطلب .  �
تخطيط  � لخطوات  توضيحي  مخطط   : عمل  ورشة 

الموارد البشرية  
اعداد برنامج منهجى لتقدير االحتياجات من الموارد  �

البشرية
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الوحدة السابعة :

نشاط )التوظيف( االختيار والتعيين وموقعه في منظومة إدارة الموارد البشرية

مفهوم وأهداف ومقومات سياسة االختيار والتعيين  �
خطوات ومراحل عملية االختيار والتعيين  �
دراسة وتحليل المصادر المختلفة للحصول على القوى العاملة المطلوبة  �
توصيف الوظائف وعالقته بنشاط االختيار والتعيين وإجراء المقابالت  �
أهمية المقابالت الشخصية واستخداماتها المختلفة  �
نشاط )التوظيف( االختيار والتعيين وموقعه في منظومة إدارة الموارد البشرية  �
أنواع المقابالت الشخصية  �
المهارات الالزمة إلدارة المقابلة  �
اإلعداد للمقابلة وتهيئة المناخ المناسب  �
كيفية إدارة الحوار  �
فن توجيه األسئلة وتسجيل وتحليل النتائج  �
مختبر عملي في أساليب إجراء المقابالت وفن األسئلة �
تصميم و تنظيم و تنفيذ البرنامج التعريفي للعاملين الجدد �
أهمية البرنامج التعريفي و دوره في إبقاء العاملين في المنظمة �

الوحدة الثامنة :

تطبيق افضل ممارسات ومعايير التدريب في منظومة إدارة الموارد البشرية

أهداف وفوائد التدريب التى يمكن قياس العائد منها �
استراتيجية التدريب.  �
االحتياجات التدريبية �
ضرورة تحليل االحتياجات التدريبية.  �
مراحل العملية التدريبية.  �
األداء المطلوب واألداء الفعلي.  �
فوائد تحديد االحتياجات التدريبية.  �
وضع الخطط التدريبية )تخطيط التدريب(    �
تقييم التدريب  �
تقييم كفاءة خطوات العملية التدريبية  �
تقييم تحقيق أهداف التدريب التطبيقية  �
مراحل عملية تقييم التدريب) مرحلة ما قبل التدريب  - مرحلة ما بعد التدريب ( �
قياس تحصيل وأداء المتدربين  من خالل األداء في العمل �
  تقييم أثر التدريب والعائد منه �

الوحدة التاسعة :

األجــور والمرتبـات

إدارة الرواتب وإحتساب الرواتب واألستقطاعات �
إعداد الجداول الخاصة بالرواتب �
كيف تبقي علي األجور والمرتبات في حدود الميزانية المقررة �
كيف تبقي علي األجور والمرتبات مناسبة لكسب المنافسة في السوق �

الوحدة العاشرة :
تخطيط وتطوير المسار الوظيفى

تقييم األداء ودوره فى تخطيط المسار الوظيفى �
التدريب والتنمية ودوره فى تخطيط المسار الوظيفى �
توصيف وتحليل وتقييم وترتيب الوظائف فى تخطيط المسار الوظيفى �
وسائل ربط تخطيط القوى العاملة مع المسار الوظيفى والتدريب �
مقومات نظم تخطيط وتطوير المسار الوظيفى �
أساليب تحديد فرص ومسارات الوظائف بالمنظمة �
أساليب تصميم خطط وبرامج تطوير المسار الوظيفى �

الوحدة الحادية عشر:
إدارة عالقات الموظفين

نظام اإلقتراحات و الشكاوي  �
نظام الحوافز  �
وسائل الترفيه للعاملين و تحسين بيئة العمل �
كيف تنمي عالقات طيبة بين الموظفين لتحقيق اإلنتماء الوظيفي �
كيف تتعامل مع الجوانب القانونية في التعيين والترقية ونقل وإنهاء خدمة الموظف �

الوحدة الثانية عشر: 
تقييم أداء العاملين

مقدمة لمفهوم   تقييم أداء العاملين  و أثر هذه العملية على   أداء  العاملين     �
األهداف الحقيقيه لعمليه  تقييم  العاملين     �
موقع ومكان عمليه التقييم من نشاطات الموارد البشرية األخرى  �
االتجاهات الحديثة في  تقييم أداء  العاملين     �
االخطاء الشائعه في عمليه   تقييم   اداء العاملين. وطريقه تصحيحها     �
مراحل عمليه   تقييم  اداء  العاملين   ومهام كل مرحله     �
الجوانب اإليجابية والسلبية في   تقييم أداء العاملين  بناء على اإلدارة باألهداف  �
الجوانب اإليجابية و السلبية في   تقييم أداء العاملين  بناء على معايير التقدير  �
معايير   تقييم أداء  العاملين  �
سمات النموذج المثالي لتقييم  أداء  العاملين �

أساليب تقديم البرنامج التدريبي

المحاضرات النقاشية : �

وتهدف إلى نقل المفاهيم الفلسفية والمعارف األكاديمية إلى المشاركين بما يساعدهم على 
التي ينطلق  المحاور األساسية  لبناء  الذي يمكن االنطالق منه  المعرفي  تكوين اإلطار 

منها البرنامج.

المناقشات الجماعية: �

وتهدف إلى تبادل الخبرة والمعرفة بين منفذ البرنامج والمشاركين فيه، وبما يساهم في 
تكوين ثقافة مشتركة بين الجميع تسمح بعد ذلك بنقل تلك الثقافة إلى الواقع التطبيقي في 

شكل برنامج عمل تطويري للتطبيق السليم للمنظومة التدريبية. 

ورش العمل: �

وتهدف إلى تجميع المشاركين في مجموعة من الورش التدريبية التي يسعى من خاللها 
المدربAction Plan  إلى ترجمة الموضوعات التي يدور حولها البرنامج في شكل 
خطة عمل تطويرية نتيجتها دليل تطبيقي يمكن للمشاركين االسترشاد به في عملية نقل 

أثر التدريب إلى الواقع العملي وبما يظهر في شكل نتائج ملموسة على األداء الكلي.



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

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: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)اإلدارة الشاملة المتقدمة للموارد البشرية ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

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

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 5400 درهم إماراتي للشخص الواحد

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


