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الدبلوم المهني في إدارة الموارد البشرية ®

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

الهدف العام:

یهدف برنامج دبلوم إدارة الموارد البشریة إلى تزوید المتدربین بالمعارف والمهارات واالتجاهات الحدیثة في إدارة الموارد البشریة وذلك من خالل التركیز على جمیع جوانب 

إدارة الموارد البشریة.

أهداف البرنامج:

يهدف برنامج الدبلوم فى إدارة الموارد البشرية إلى:

تعريف المشاركین بمبادئ وأسس ومفاهیم إدارة الموارد البشرية، بیئتها، هیاكلها الوظیفیة وأهمیتها في تحقیق األهداف اإلستراتیجیة للمنظمة. �

تعريف المشاركین بكیفیة عمل األفراد داخل إدارة المؤسسات، دوافعهم، دينامیكیة المجموعة وممیزات القیادة. �

تعريف المشاركین بكیفیة التخطیط للموارد البشرية وتحديد احتیاجات المنظمة من القوى العاملة. �

معرفة المشارك بإجراءات التوظیف وأسالیب تقويم  األداء والتحفیز وقوانین العمل. �

معرفة المشارك بطرق إعداد وتصمیم األجور والرواتب وتخطیط فوائد وتعويضات العاملین. �

إلمام المشارك بطرق تدريب وتطوير وبناء مهارات وقدرات الكادر البشري. �

� . )Personnel Information Systems( تمكین المشارك من استخدام نظم معلومات الموظفین

مخرجات البرنامج:

عند إكمال متطلبات هذا البرنامج يكون المشارك قادرا على:

التعرف على أسس ومبادئ ومفاهیم إدارة الموارد البشرية وعلى كیفیة عمل األفراد داخل المنظمات، وتشريعات العمل والتوظیف والتقاعد وأهمیة الموارد البشرية في تحقیق األهداف  �

اإلستراتیجیة للمنظمة

االلمام بالمعارف و النظريات في المجاالت ذات العالقة بادارة الموارد البشرية  التي تساعد في حل المشاكل والصعوبات التي تعترض سیر العمل �

تطبیق طرق وأسالیب التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشرية وتحديد االحتیاجات المستقبلیة من القوى العاملة للمنظمات و طرق تدريب و تطوير مهارات العاملین حسب احتیاجات  �

إدارات وأقسام المنظمة

استخدام األسالیب العلمیة و تقنیة المعلومات  لتحلیل المواقف اإلدارية المختلفة ذات العالقة بادارة الموارد البشرية وأهمیتها في اتخاذ القرار �

تنسیق و متابعة تنفیذ المهام المتعلقة بادارة الموارد البشرية �

اتخاذ القرار و العمل بروح الفريق �

التنمیة الذاتیة لقدراته المهنیة مع االلتزام بأخالقیات المهنة �

الفئات المستهدفة:

العاملین في اقسام الموارد البشرية في القطاعین العام والخاص

أسلوب التدريب:

مجموعات العمل، تمثیل األدوار، حاالت د ا رسیة، تطبیقات وتمارين عملیة
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المحتويات األساسية:
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الوحدة األولى :

مقدمة في إدارة الموارد البشرية

تعريف الموارد البشرية وأهمیتها �

المهنیة في إدارة لموارد البشرية �

وظائف إدارة الموارد البشرية �

األخالقیات في العمل �

التحديات أمام إدارة الموارد البشرية �

الوحدة الثانية :

التخطيط االستراتيجي في إدارة الموارد البشرية

مفهوم التخطیط االستراتیجي في الموارد البشرية �

أهمیة التخطیط في إدارة الموارد البشرية �

خطوات تخطیط االحتیاجات �

نماذج استراتیجیة إدارة الموارد البشرية �

خطوات بناء استراتیجیة الموارد البشرية �

بطاقة األداء المتوازن في الموارد البشرية �

العقبات التي تواجه التخطیط االستراتیجي  �

في وحدات الموارد البشرية

الوحدة الثالثة :

تحليل الوظائف واالوصاف الوظيفية

تحلیل الوظائف في الموارد البشرية �

العوامل المؤثرة في تحلیل الوظیفة �

الهیاكل التنظیمیة �

طرق تحلیل الوظائف واسس نجاحها �

الصعوبات في عملیة تحلیل الوظائف �

تصمیم االوصاف الوظیفیة �

الوحدة الرابعة :

التوظيف

مفهوم االستقطاب �

خطوات عملیة االستقطاب �

مصادر االستقطاب �

مفهوم االختیار �

خطوات عملیة االختیار �

موضوعیة االختبارات والمقابالت �

مفهوم التعیین �

خطوات عملیة التعیین �

توجیه الموظف الجديد �

الوحدة الخامسة :

التدريب

مفهوم التدريب �

أهمیة التدريب في رفع كفاءة االداء �

مراحل العملیة التدريبیة �

أسالیب التدريب المتنوعة �

خطة التدريب العامة �

تنظیم وتنفذ وتقییم البرنامج التدريبي �

الوحدة السادسة :

المسار الوظيفي

الوالء الوظیفي �

النقل الوظیفي �

الترقیة �

المسار الوظیفي �

انتهاء الخدمة �

الوحدة السابعة :

إدارة العالقات في الموارد البشرية

مفهوم العالقات �

النقابات العمالیة �

شكاوى والمنازعات بین الموظفین �

طرق حل الشكاوى والمنازعات �

تشكیل لجان داخلیة لحل المشكالت �

تشكیل اللجان االجتماعیة �

الوحدة الثامنة :

تقييم األداء

مفهوم تقییم أداء العاملین �

أهمیة تقییم ودورها في تحسین االداء �

خطوات تقییم األداء �

طرق تقییم األداء �

العقبات التي تواجه تقییم األداء �

الوحدة التاسعة :

التعويضات

مفهوم التعويضات واألجور �

مكونات التعويضات �

التعويضات المالیة �

التعويضات غیر المالیة �

تصمیم هیكل األجور والرواتب �

الوحدة العاشرة :

جودة بيئة العمل والحياة الوظيفية

العدالة التنظیمیة �

طرق التشجیع على االبداع �

تمكین العاملین �

إدارة الجودة في إدارة 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 :........................)الدبلوم االحترافي في إدارة الموارد البشرية الحديثة ®( 

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

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

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

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

c 5400 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 5400 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.


