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المقدمة:

تشكيل  ُتعيد  الُمتقاربة  األخيرة  الحديثة  التوجهات  تعيد  المناسب:  الوقت  وفي  المنظمات.  ألداء  بالنسبة  االستراتيجية  البشرية  الموارد  أهمية  مدى  التنفيذيون  المسؤولون  أدرك 
المؤسسات وُتغير دوافع الموظفين وتصوراتهم للعمل وُتعيد تعريف العالقات بين كبار الموظفين المسؤولين والمؤسسات التي تقوم بتوظيفهم. فنحن ننظر لإلدارة االستراتيجية 

للموارد البشرية باعتبارها قوة هادفة للوصول إلى ذوي المواهب والكفاءات الُمذهلة وتحقيق أعلى مستوى من األداء وتنفيذ االستراتيجيات.

سيتطرق هذا البرنامج والمعد من قبل يوروماتيك لعدة محاور: ممارسات إعادة صياغة مهام الموارد البشرية وإعادة تنظيمها لتحقيق النجاح في المستقبل. وتقييم الوضع الحالي 
للموارد البشرية في المؤسسة، ودراسة الهياكل الُمختلفة والُمحتملة إلدارة الموارد البشرية وتحديد األدوار الرئيسية. وكيفية التأكد من أن الموارد البشرية تتمتع بالمواهب والكفاءة 
التي تحتاجها وتحديد الجيل القادم من قادة الموارد البشرية وكيفية وضعهم في الموقع الذي ُيمكنهم من تحقيق النجاح. ووضع استراتيجيات شاملة للموارد البشرية من أجل مواصلة 

النمو وتحقيق النجاح.

الهدف العام:

وتنمية  المتقدمة إلدارة  المهارات  التعرف على  وكذلك  البشرية،  والتوجهات الحديثة  واالستراتيجية  للموارد  بالممارسات  المنتسبين  تعريف  الى  التدريبي  البرنامج  هذا  يهدف 
العنصر البشري من أجل االرتقاء بالعمل للتميز واالبداع ، وتطوير رأس المال البشري ، وتأهيله التأهيل المناسب ألداء المهام الوظيفية وفقًا ألعلى المعايير العالمية ، باإلضافة 

الى التعرف على مهارات التميزللمسئولين في إدارة وتنمية منظومة القوى البشرية لتحقيق األهداف وإنجاز النتائج المتوقعة.

االهداف التفصيلية:

w التعرف على المفهوم االستراتيجي لتنمية الموارد البشرية
w التعرف على دور ادارة الموارد البشرية في تخطيط وإدارة وتنمية األداء
w التعرف على وظاائف الموارد البشرية من المنظور المحلي والدولي
w التحفيز وأثره في تنمية الموارد البشرية
w التفويض والتمكين وأثره في تنمية الموارد البشرية
w التعرف على ضغوط العمل وأثرها على تنمية الموارد البشرية واألداء
w التعرف على مفاهيم االلتزام التنظيمي وعالقته بتنمية وابقاء الموارد البشرية
w تنمية وتطوير الموارد البشرية للوصول إلى قمة األداء البشري المتميز

موضوعات الدورة التدريبية:

w المفهوم االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية
w وظائف إدارة الموارد البشرية ودورها في تنمية المورد البشري
w اآلفاق المستقبلية والمفاهيم الحديثة في إدارة الموارد البشرية من منظور دولي
w دور الموارد البشرية في الوصول للحد األقصى لألداء
w إدارة الضغوط وأثرها على تنمية الموارد البشرية واألداء
w انعكاسات التكنولوجيا على أنظمة معلومات وعمل الموارد البشرية وتأثيرها على األداء البشري
w تنمية الموارد البشرية من منظور االلتزام التنظيمي
w إدارة الجودة الشاملة ودورها في تنمية الموارد البشرية

المشاركون:

w .مديرو ورؤساء أقسام إدارة الموارد البشرية وشئون الموظفين والمرشحون لشغل تلك الوظائف

www.euromatech-me.com



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:

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

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

w 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 :........................)أساسيات اإلدارة الحديثة لرأس المال البشري ®( 

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

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

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

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

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

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.


