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المقدمة:

سياسة صيانة الموارد البشرية: تشير سياسة صيانة الموارد البشرية إلى مجموعة األنشطة التي تقوم بها المؤسسات في سبيل اإلبقاء والمحافظة على مواردها البشرية، وتمثل مزايا وخدمات 
تمنح لكافة العمال في الغالب، وعليه فقد أصبح من الضروري أن تقوم المؤسسات بالمحافظة على مواردها البشرية بإتباع سياسات تمكنها من تقليص معدالت دوران العمل ومعدالت حوادث 

العمل والغياب وما إلى ذلك، خاصة بالنظر إلى التكاليف الباهضة الناجمة عن الحصول على هذه الموارد البشرية وتنميتها.

وينبغي في األخير على إدارة الموارد البشرية تقييم ومراجعة سياساتها المتعلقة بتسيير الموارد البشرية في المؤسسة، وذلك بهدف الحكم على مدى فعاليتها وكفاءتها في تحقيق أهداف المؤسسة 
والفرد على السواء، وذلك عن طريق الوقوف على أهم النقائص والمشاكل المسجلة في هذه السياسات وتشخيص أسبابها ثم اقتراح التوصيات المناسبة لمعالجتها، وهو إجراء ضروري يمكن 

المؤسسة من ضمان تحقيق أهداف سياساتها المتعلقة بتسيير الموارد البشرية.

محاور البرنامج التدريبي:

ادارة الموارد البشرية االهداف والغايات  �
ما المقصود بالسياسات واللوائح الداخلية للموارد البشرية  �
ما المقصود بإجراءات العمل الداخلي بإدارة الموارد البشرية  �
نطاق العمل في الموارد البشرية �
التأثيرات الحالية والمرتقبة على الموارد البشرية �
العمليات واالنشطة داخل الموارد البشرية �
الموارد البشرية وعالقتها باالدارات االخرى �
الهيكل التنظيمي وعالقته بسياسات وإجراءات الموارد البشرية �
المراحل العملية العداد السياسات واالجراءات للموارد البشرية �
التحليل الوظيفي وعالقته بالموارد البشرية �
مكونات النظام الداخلي للموارد البشرية �
وضع السياسات واللوائح موضع التنفيذ �

االهداف:

يهدف البرنامج التدريبى التعرف على :

تصميم وتنفيذ أنظمة تخطيط الموارد البشرية �
التخطيط والتصميم والتنفيذ ألنظمة وسياسات االختيار والتوظيف �
التخطيط والتصميم والتنفيذ ألنظمة تقويم األداء الوظيفى �
التخطيط والتصميم والتنفيذ ألنظمة التدريب وتنمية الموارد البشرية �
التخطيط والتصميم والتنفيذ ألنظمة تحليل وتصميم وتوصيف الوظائف �
أهداف إدارة الموارد البشرية �
التخطيط والتصميم والتنفيذ ألنظمة التطوير الوظيفى وتخطيط المسارات الوظيفية �
إدارة الموارد البشرية االستراتجية �
منظومة إدارة الموارد البشرية �
التمكين الوظيفى وإعداد القيادات �
التمتين وإدارة المواهب �
مخزون المهارات وجداول االحالل �
إدارة رأس المال البشرى �
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المحتويات األساسية:
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الوحدة االولى :

التخطيط االستراتيجى إلدارة الموارد البشرية

مفهوم التخطيط االستراتيجى للموارد البشرية �

األهداف واألهمية �

الرؤية والرسالة �

الصعوبات والمعوقات �

الدعائم التى يجب توافرها فى مدراء الموارد البشرية �

صفات المورد البشرى صاحب الرؤية االستراتيجية �

المعوقات والصعوبات �

الوحدة الثانية :

تصميم وتنفيذ أنظمة وسياسات تخطيط الموارد البشرية

المفهوم واألهمية �

خطوات تخطيط الموارد البشرية �

أهداف وأهمية تصميم وتنفيذ أنظمة تخطيط الموارد البشرية �

كيفية تصميم وتنفيذ أنظمة تخطيط الموارد البشرية �

كيفية جذب الموارد البشرية المتميزة �

الوحدة الثالثة :

التخطيط والتصميم والتنفيذ ألنظمة وسياسات االختيار والتعيين

أهمية تخطيط وتصميم وتنفيذ أنظمة االختيار والتعيين �

تصميم االختبارات �

منظومة االختيار والتعيين ) المدخالت ، العمليات ، المخرجات ( �

تصميم نموذج المقابلة الشخصية �

األخطاء الواجب تجنبها عند إعداد المقابالت الشخصية �

الخطوات العلمية لالختيار والتعيين �

الوحدة الرابعة :

التخطيط والتصميم والتنفيذ ألنظمة وسياسات تقويم األداء الوظيفى

المفهوم واألهداف واألهمية �

كيف يمكن تخطيط وتصميم وتنفيذ أنظمة سياسات تقويم األداء الوظيفى �

معايير األداء الوظيفى �

الطرق الحديثة لتقويم األداء الوظيفى �

أخطاء ومشكالت تقويم األداء الوظيفى �

منظومة تقويم األداء �

الوحدة الخامسة :

التخطيط والتصميم ألنظمة وسياسات التدريب

منظومة التدريب �

تخطيط سياسات تخطيط االحتياجات التدريبية �

تخطيط سياسات تصميم البرامج التدريبية �

تخطيط سياسات تنفيذ البرامج التدريبية �

تخطيط سياسات تقييم البرامج التدريبية �

التمتين وإدارة رأس المال البشرى �

أخطاء ومشكالت التدريب والعالج �

الوحدة السادسة :

التخطيط والتصميم ألنظمة التطوير الوظيفى وتخطيط المسارات الوظيفية

تخطيط  أنظمة التطوير الوظيفى وتخطيط المسارات الوظيفية �

تصميم أنظمة التطوير الوظيفى وتخطيط المسارات الوظيفية �

منظومة تخطيط المسارات الوظيفية �

التمكين اإلدارى وإدارة المواهب �

مداخل وإدارة تخطيط المسارات الوظيفية والتطوير الوظيفى �



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 :........................)افضل ممارسات وسياسات تطوير وصيانة الموارد البشرية ®( 

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.


