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مقدمة:

أصبح العنصر البشري مؤخرا أهم مورد من بين موارد المنظمة، كما أن إدارة وتسيير 
المنظمة  البشرية أصبحت تمثل مهمة ومسؤولية جد صعبة، هذا ألن تحقيق  الموارد 
ألهدافها وعلى رأسهم رفع اإلنتاجية وتحسين أدائها مرتبط بشكل كبير برفع إنتاجية 
وتحسين أداء األفراد العاملين بها. ولبلوغ هذه الغاية يتطلب من إدارة المنظمة العمل 
على تنمية قدرات ومهارات ومواهب األفراد وكذا خلق المناخ والجو المالئمين لإلبداع 

البشري، هذا ما يستدعي القيام بالتغيير في خصائصهم، قدراتهم، مهاراتهم وثقافتهم.

وبات من الواضح أن تحقيق التميز من خالل معايير الجودة الشاملة لم يعد ترفًا فكريًا، 
بل أصبح واقعًا عمليًا ال بد من تطبيقه في مختلف منشآت األعمال. واآلن يكاد ال تمضي 
دقيقة من الوقت إال وتسمع كلمة الجودة وحسن األداء من شعارات وأهداف ونداءات 
، وال غرابة في ذلك حيث أن التقدم الصناعي والتقني والتنافس الشديد قد حذا بمنشآت 
األعمال واألفراد إلى ذلك ، وذلك بفضل اطالع بني البشر على العالم بيسر وسهولة 
بفضل تقنيات االتصال عبر األقمار الصناعية والقنوات الفضائية فأصبح لدى اإلنسان 
أهمية  ظهرت  هنا  ومزاياها ومن  وأنواعها  الصناعات  لمعرفة  يؤهله  ما  الدراية  من 
الجودة في جميع مناحي الحياة ، من بينها الفكر اإلداري وتطويره في المؤسسات والتي 

من بينها إدارة الموارد البشرية بجميع اقسامها متضمنة.

اهداف الدورة:
w تعريف المشاركين على األساليب الحديثة للموارد البشرية
w  تعريف المشاركين بالخطوات المتسلسلة الواجب االلتزام بها من أجل تحقيق معايير

الجودة العالمية األيزو ضمن العمل في الموارد البشرية
w  أجل من  توفيرها  الواجب  والعناصر  األساسية  القواعد  على  المشاركين  اطالع 

تحقيق الجودة في العمل
w  اطالع المشاركين على المقررات النظرية والطرائق العملية التي وضعتها منظمة

قياس الجودة الدولية األيزو
w  التغيرات الضرورية الواجب عملها ضمن تأهيل المشاركين وتنمية فكرهم حول 

شركاتهم من أجل مواكبة العالم المعاصر ومعايير الجودة الدولية
w  الموارد إدارة  في  الشاملة  الجودة  ومفاهيم  معايير  تطبيق  على  المشاركين  تمكين 

البشرية
w قواعد تطبيق الجودة الشاملة بصفة عامة وإدارة الموارد البشرية بصفة خاصة 
w  التميز فلسفة  باستخدام  البشرية  الموارد  استراتيجيات  بأحدث  المشاركين   تعريف 

والجودة الشاملة
w  مناقشة أساليب واستراتيجيات إدارة وتنمية الموارد البشرية في ظل إعادة هيكلة 

و تنظيم العمليات المؤسسية
w  تزويد المشاركين بمفاهيم وطرق مراجعة سياسات واستراتيجيات وخطط إدارة و 

تطوير الموارد البشرية على ضوء إعداد الخطط االستراتيجية والتشغيلية

الفئة المستهدفة:
w مدراء ومشرفي الموارد البشرية والعاملين فيها
w مدراء ومشرفي ومنسقي التطوير والتدريب

الوحدة األولى:
w معايير قياس فعالية الموارد البشرية
w معايير الكفاءة في أداء الموارد البشرية العاملة ضمن المنظمة
w  المراحل التسلسلية من أجل الحصول على شهادة األيزو للجودة في إدارة الموارد

البشرية
w شروط وإجراءات نظام إدارة الموارد البشرية وفق مقياس األيزو
w كيفية قياس األداء التنظيمي والوظيفي للموارد البشرية
w معايير الجودة األساسية التي يمكن من خاللها قياس فعالية التنمية البشرية
w كيفية إدارة الموارد البشرية وفق رؤية مقياس األيزو
w التدريب والتطوير واالستثمار في الموارد البشرية

الوحدة الثانية:
w إدارة الموارد البشرية بفلسفة التميز والجودة الشاملة
w االستراتيجيات األساسية إلدارة الموارد البشرية
w التميز والجودة الشاملة في تخطيط الموارد البشرية
w أساليب التنبؤ بالطلب من الموارد البشرية

الوحدة الثالثة :
w كيفية اعداد خرائط االحالل وفقا لتخطيط الموارد البشرية
w التميز والجودة الشاملة في تخطيط وتنمية المسار الوظيفي
w التخطيط األفقي للمسار الوظيفي
w التخطيط الراسي للمسار الوظيفي
w العالقة بين المسار الوظيفي والترقيات

الوحدة الرابعة :
w التميز والجودة الشاملة في تحليل الوظائف ووصفها
w الخطوات العلمية تحليل الوظائف
w المحتويات األساسية لبطاقات الوصف الوظيفي
w التميز والجودة الشاملة في األجور ونظم الحوافز
w كيفية اعداد سلم الرواتب
w المقصود بتسعير الرواتب واألجور

الوحدة الخامسة :
w التميز والجودة الشاملة في االستقطاب واالختيار والتعيين
w االستقطاب االلكتروني
w خطوات التعيين فى المؤسسات

الوحدة السادسة :
w التميز والجودة الشاملة فى التدريب والتطوير
w الفرق بين التدريب والتنمية
w االستراتيجيات األساسية في التدريب
w أنواع التدريب في المؤسسات
w التميز والجودة الشاملة في تقييم األداء السنوي
w الخطوات العلمية لتقييم األداء السنوي



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 :........................)تطبيقات الجودة الشاملة في ادارة 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.


