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مقدمة:
في  الشركات  عليها  ُتؤّسس  التي  اإلدارية  أ ألدوات  ا  أهم  أحد  الوظيفي  التوصيف  ُيعدُّ 
أهمية  تظهر  كما  وغيرها.  والتدريب  واألجور  األداء  وتقييم  والتعيين  االختيار  أنظمة 
ما  وهو  وظيفة،  شاغل  لكل  الموكلة  والمهام  المسئوليات  تحديد  في  الوظيفي  لتوصيف 
الوظيفي، فيجب  الوصف  نبدأ تصميم  . ولكي  األداة  لهذه  قانونية  يعني وجود ضرورة 
أوًل أن نقوم بعمليَّة التحليل الوظيفي، وكلما ُأنجزت هذه العملية بطريقة علمية صحيحة 

وبشكل دقيق.  

بالوظيفة  المتعلقة  البيانات  وتسجيل  وتحليل  ودراسة  جمع  عملية  الوظيفي هو  التحليل 
وأبعادها المختلفة وظروف العمل المحيطة بها، وعالقة هذه الوظيفة بالوظائف األخرى 
– والُمتطلَّبات األساسية وقدرات الموظفين لَشْغلها – وإن النتائج المباشرة لهذا التحليل 
الواجبات  بها  job description  يوّضح  الوظيفة  توصيف  بطاقة  إعداد  في  تتمثل 
وأيًضا  به.  القيام  وسبب  عمله  وكيفية  الوظيفة  شاغل  يفعله  ما  يبيِّن  كما  والمسئوليات، 

.Job Specification  معرفة المواصفات الوظيفة

الفئة المستفيدة:
جميع العاملين بإدارات الموارد البشرية �
جميع العاملين بإدارات التدريب وتنمية الموارد البشرية �
مدراء ومسؤولى إدارات الموارد البشرية وشؤون الموظفين �
مسؤولى التطوير اإلدارى والوظيفى �

أهداف البرنامج:
يهدف البرنامج التدريبى التعرف على :

التحديات الجديدة إلدارة الموارد البشرية �
الدور الحديث للموارد البشرية فى ظل إدارة رأس المال البشرى �
مهارات التحليل الوظيفى �
إعداد بطاقات الوصف الوظيفى �
جدارات الموارد البشرية �
طرق تقييم الوظائف �
رؤية جديدة إلدارة الموارد البشرية فى إطار المتغيرات العالمية �
مفهوم االستثمار فى رأس المال البشرى �
اساليب جمع البيانات فى تحليل الوظائف �
نموذج االستبيان لجمع معلومات تحليل الوظائف �
فوائد واستخدامات تحليل ووصف الوظائف �
نموذج متكامل لربط الوصف الوظيفى بتقويم االداء الوظيفى والتدريب �
الدافعية والتحفيز والرضا الوظيفى �
المفاهيم األساسية لألجور والتعويضات المالية �
أهمية األجور بالنسبة لألفراد والمؤسسة والمجتمع �
كيف يمكن إجراء مقابالت جمع البيانات فى تحليل الوظائف �
العوامل التى يجب مراعاتها عند إعداد سياسات األجور والرواتب �
عالقة تحليل ووصف الوظائف كمدخل لتقييم الوظائف �

التحديات الحديثة التى تواجه إدارة الموارد البشرية

مفهوم وأهمية المدخل االستراتيجى إلدارة الموارد البشرية �
الفرق بين المدخل التقليدى والمدخل االستراتيجى إلدارة الموارد البشرية �
التحديات والصعوبات التى تواجه إدارة الموارد البشرية �
منظومة إدارة الموارد البشرية �
أهداف إدارة الموارد البشرية �
الدور الحديث للموارد البشرية فى ظل إدارة رأس المال البشرى �
الدعائم األساسية التى يجب توافرها لمدراء الموارد البشرية �

تحليل  ووصف الوظائف

مهارات التحليل الوظيفى �
إعداد بطاقات الوظائف �
استخدامات تحليل ووصف الوظائف �
اساليب جمع البيانات فى تحليل الوظائف �
نموذج االستبيان لجمع معلومات تحليل الوظائف �
فوائد واستخدامات تحليل ووصف الوظائف �
العوامل الواجب مراعاتها عند إجراء مقابالت تحليل الوظائف �

نموذج عملى للربط بين تحليل الوظائف وتقويم األداء الوظيفى والتدريب

نموذج متكامل لربط الوصف الوظيفى بتقويم االداء الوظيفى والتدريب �
طرق تحديد االحتياجات التدريبية �
تقويم األداء الوظيفى �
اسلوب المالحظة فى تحليل ووصف الوظائف �
الفرق بين تحليل الوظائف ووصف الوظائف �

عالقة تحليل ووصف الوظائف بتقييم الوظائف ووضع نظم األجور

الدافعية والتحفيز والرضا الوظيفى �
المفاهيم األساسية لألجور والتعويضات المالية �
أهمية األجور بالنسبة لألفراد والمؤسسة والمجتمع �
العوامل التى يجب مراعاتها عند إعداد سياسات األجور والرواتب �
عالقة تحليل ووصف الوظائف كمدخل لتقييم الوظائف �
طرق تقييم الوظائف �
العوامل الواجب مراعاتها عند وضع سياسات األجور والحوافز �

إدارة رأس المال البشرى وآليات تحقيق الميزة التنافسية من خالل تحليل ووصف 
الوظائف

مفهوم إدارة رأس المال البشرى �
فوائد االهتمام بإدارة رأس المال البشرى �
المحافظة على رأس المال البشرى �
تقسيمات رأس المال الفكرى �
العالقة بين رأس المال البشرى وإدارة الموارد البشرية �
الذكاء الوجدانى  �
العالقة بين تحليل ووصف الوظاف وإدارة رأس المال البشرى �



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 :........................)تحليل وتصميم وتوصيف الوظائف وتقويم األداء الوظيفي ®( 

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.


