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المحتويات األساسية:

أساسيات ادارة الموارد البشرية :

أهمية المورد البشري اليوم . �
النظرة الخاطئة إلدارة شئون العاملين . �
مسؤوليات إدارة الموارد البشرية ومهامها. �
دور الموارد البشرية في القرن الحادي و  �

العشرين .
أنشطة الموارد البشرية الحديثة. �
تحديث الموارد البشرية وتنوع قوة العمل . �
التركيبة الحالية للمورد البشري  �
أنواع العمالة . �
الجودة الشاملة . �
تطوير الموارد البشرية . �
التعلم )الخبرة+التعلم+الجدارة( �

االتجاهات الحديثة في تخطيط الموارد البشرية :

األصول البشرية �
مراحل التخطيط االستراتيجي  �
مشكالت تخطيط الموارد البشرية في المنظمات �
أنشطة الموارد البشرية في تخطيط القوى العالمة �
العوامل الخارجية المؤثرة في تخطيط القوى  �

العاملة
خرائط اإلحالل �
أساليب تحليل الوظائف �

أهم الموضوعات الحالية إلدارة الموارد البشرية :

تقليص العمالة . �

وضع العمالة الباقية �

أساليب تقليل العمالة �

خدمات ما بعد تقليص العمالة �

إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية :

تقييم األداء . �

المسار الوظيفي . �

وصف الوظيفة �

أسلوب إشغال الوظائف �

االحتياجات ـ النقل ـ الترقيات �

التدريب والتنمية  �

المساعدات و التعويضات  �

التخطيط االستراتيجي  �

التنبؤ �

المهارات  �

التخطيط للتتابع الوظيفي �

محددات الجدارة :

مقدمة . �
فلسفة نظام الجدارة . �
قاموس الجدارة . �
أنماط الجدارة . �
هل يمكن تطوير الجدارة في اإلنسان؟. �
اإلدراك الذاتي . �

نظرة عامة للتطوير الوظيفي:

تعريف التطوير . �
عملية التطوير الوظيفي . �
جانب التقييم للتطوير الوظيفي . �
النصح واإلرشاد. �
التدريب أثناء العمل �
التدوير الوظيفي  �
برامج التدريب المساعدة �

بطاقة الوصف الوظيفي :

اشتراطات وصف الوظيفية . �
ارتباط الوصف بالتطوير الوظيفي . �
كتيب العاملين . �
شغل الوظائف �

إستراتيجيات و تقنيات إدارة
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المقدمة:
تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعارف والسياسات واألساليب المتعلقة بإدارة 

الموارد البشرية وتنمية المهارات لدى المشاركين في التخطيط والتنفيذ ألنظمة وسياسات 

الموارد البشرية.

الفئات المستهدفة:
مدراء اإلدارات الموارد البشرية والتطويرالوظيفي والتدريب �

رؤساء اقسام الموارد البشرية والتطوير �

المشرفين والمسئولين عن شؤون التدريب. �

موظفي قسم الموارد البشرية. �

األهداف :
تحليل القوى العاملة. �

وضع خطط الموارد البشرية. �

وضع إستراتيجيات وخطط اإلحالل والسعودة. �

وضع خطط المسارات الوظيفية. �

إعداد خطط التنمية الوظيفية. �

تحليل وتقييم وتصنيف الوظائف. �

إعداد نظم الرواتب والمكافآت والحوافز. �

دراسة وتحليل وتطوير نظم وأساليب تقييم األداء الوظيفي. �

إعداد نظم ولوائح إدارة وتنمية الموارد البشرية. �

تحديد االحتياجات التدريبية. �

إعداد لوائح وسياسات وإجراءات التدريب. �

إعداد إجراءات ونماذج عمليات الموارد البشرية. �



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 :........................)إستراتيجيات و تقنيات إدارة الموارد البشرية الفعالة ®( 

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.


