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محتويات البرنامج

مقدمة:
يمكن القول بأن تطوير المؤسسات الحكومية أو الخاصة وتحسين األداء وتنمية القدرات الخاصة بالموارد البشرية من األهداف األساسية التى تسعى إليها المؤسسات وذلك من خالل 
التغيير المخطط والمدروس. وتواجه هذه المؤسسات اليوم مجموعة من التحديات والتهديدات تتعلق بالكفاءة والفعالية والربحية ؛ وكذلك تحديات ترتبط بالبيئة المتجددة وإرتفاع حدة 
المنافسة والعولمة والجودة الشاملة واإلداء المتوازن وبناء فرق العمل واإلهتمام باإلبداع والتميز وتغير رغبات العمالء ومستويات طموحه. وهناك تحدى يرتبط بالمحافظة على 
التناسق بين أبعاد التنظيم مثل ثقافة المنظمة والمناخ التنظيمى والتخطيط االستراتيجى ومواجه التكنولوجيا المتجددة وثورة المعلومات والمعرفة. ولن تستطيع المؤسسات مواجهة 
تلك التحديات اال من خالل مواردها البشرية المتميزة والمبدعة التى تستطيع أن تقود منظماتنا ومؤسساتنا العربية إلى التغيير والتجديد والتطوير وإلى الريادة والتفوق والتميز 

والوقوف فى الصفوف األولى وليس صفوف العاديين.

أهداف الدورة التدريبي:
مساعدة موظفى ومدراء إدارة الموارد البشرية على الحكم على مدى اسهامات الموارد البشرية فى تحقيق أهداف المنظمة �
التعرف على سمات المبدعين والمتميزين التى تحتاجهم المنظمات فى العمل �
التعرف على منظومة إدارة الموارد البشرية �
التعرف على الدعائم التى يرتكز عليها مدراء الموارد البشرية �
معرفة مهارات التميز اإلدارى وتقويم وتحسين نتائج العمل �
لماذا حتمية التميز وتحسين نتائج العمل �
التعرف على مهارات المقابالت الشخصية �
كيفية إجراء االختبارات الوظيفية �
كيفية تقييم أداء الموظفين �

الفئات المستهدفة :
مدراء ورؤساء اقسام الموارد البشرية وشؤون الموظفين �
موظفى أقسام وإدارات الموارد البشرية وشؤون الموظفين �
موظفى ومدراء أقسام وإدارات المنظمة �
لجان المقابالت الشخصية والتوظيف �

منهجية البرنامج:
االسبوع االول: االبداع والتميز فى إدارة الموارد البشرية �
األسبوع الثاني: االبداع والتميز فى إدارة شؤون الموظفين �

االسبوع االول: االبداع والتميز فى ادارة الموارد البشرية

مهارات التميز اإلدارى وتقويم وتحسين نتائج العمل:

منظومة تقويم وتحسين نتائج العمل �
التميز والتحسين اإلدارى فى ظل المتغيرات العالمية �
جوانب التميز والتحسين اإلدارى �
حتمية التميز وتحسين نتائج العمل �
المبادىء األساسية التى يرتكز عليها التميز والتحسين اإلدارى �
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منطلقات فكرية ومبادىء أساسية إلدارة الموارد البشرية:

الدعائم التى يرتكز عليها مدراء الموارد البشرية لتحقيق التميز واإلبداع الوظيفى �
المفهوم واألهمية واألهداف �
منظومة إدارة الموارد البشرية �
المداخل المختلفة لتطورات إدارة الموارد البشرية. �
مبادىء وأسس علمية إلدارة الموارد البشرية �

تخطيط القوى العاملة:

المفهوم واألهمية �
مراحل تخطيط القوى العاملة �
من يخطط للموارد البشرية �
وسائل جذب القوى العاملة التى تتميز باإلبداع �
مخزون المهارات وطرق التنبؤ بالموارد البشرية �
صعوبات تخطيط الموارد البشرية وكيفية مواجهتها �

االختيار والتوظيف ومهارات إجراء المقابالت الشخصية:

منظومة االختيار والتوظيف �
الخطوات العلمية لعملية االختيار والتوظيف �
إجراء االختبارات النفسية والعملية والتحريرية �
مهارات إجراء المقابالت الشخصية �
اختبار القيم كأساس وضع الشخص المناسب فى الوظائف المناسبة �
سمات المبدعين والمتميزين �

التقويم الوظيفى ألداء الموارد البشرية:

معايير األداء الوظيفى �
األهمية واالستخدامات �
وضع مقاييس األداء الوظيفى �
طرق تقويم األداء الوظيفى �
تحيزات المقومين وكيفية التغلب عليها �
القائمون بعملية التقويم. �
حاالت وتمارين عملية. �

األسبوع الثاني: االبداع والتميز فى ادارة شؤون الموظفين
سمات وتحديات عصر العولمة وأثرها على إدارة المنظمات �
سمات عصر العولمة وأثرها على المنظمات . �
التحديات التكنولوجية واإلقتصادية والثقافية واإلجتماعية . �
الرؤية المستقبلية في ظل تحديات عصر العولمة . �
مفاتيح المدير إلى العالمية. �

إدارة الموارد البشرية ودورها في ظل العولمة

أهداف إدارة الموارد البشرية �
مهام إدارة الموارد البشرية �
التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية �
دور إدارة الموارد البشرية في ظل العولمة �

تخطيط االحتياجات من الموارد البشرية في ظل تحديات العصر
أهمية تخطيط الموارد البشرية �
العوامل المؤثرة على عملية تخطيط الموارد البشرية �
النوذج األساسي لتخطيط الموارد البشرية �
خطوات تخطيط الموارد البشرية �
طرق التنبؤ بالموارد البشرية �
تحليل جانب العرض والطلب للموارد البشرية �

تحليل العمل ووصف الوظائف مدخل لرفع مستوى األداء
تحليل الوظائف وأهميته في المنظمات الحديثة �
تحليل العمل واألداء اإلداري �
طرق تحليل الوظائف في المنظمات المختلفة �
أساليب تحليل العمل �
وصف الوظائف وبناء مستويات األداء المثالية �

تخطيط وتنمية المسار الوظيفي للموارد البشرية
أهمية تخطيط المسار الوظيفي في المنظمات �
المتغيرات الرئيسية المؤثرة على تخطيط المسار الوظيفي �
مسئولية تخطيط المسار الوظيفي �
األساليب المستخدمة إلكتشاف المسارات الوظيفية �
خرائط المسار أو سلم الموظفين �
إدارة المسار الوظيفي  �

اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية والتطوير اإلداري والتنظيمي
أهمية اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية �
التطوير اإلداري وعناصره في المنظمات الحديثة �
أهداف التطوير اإلداري �
أساليب وطرق التطوير اإلداري �
التطوير التنظيمي وأهدافه �
المداخل الرئيسية للتطوير التنظيمي �

B.S.C بناء االستراتيجية القيادية بتطبيق بطاقة األداء المتوازن
التحديات االستراتيجية في المنظمات العربية �
اإلدارة وقياس األداء �
معايير ومؤشرات قياس األداء �
مراحل تأسيس نظم قياس األداء �
بطاقة قياس األداء المتوازن �
عناصر بطاقة قياس األداء المتوازن �
المحااور الرئيسية لنظام بطاقة األداء المتوزان �
متطلبات نجاح تطبيق بطاقة األداء المتوازن �

دور منهج Six 6 سيجما في تحسين وتطوير مخرجات منظمات األعمال
المقصود بـ 6 سيجما وأهميتها في المنظمات الحديثة  �
منهجية 6 سيجما وعالقتها بالجودة الشاملة �
المبادئ األساسية لمنهج 6 سيجما �
دليل المدير الذكي في تطبيقات 6 سيجما �
خطوات تطبيق منهجية 6 سيجما �
محاور تطبيقات 6 سيجما �
دليل برنامج تطبيقات 6 سيجما �



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 :........................)المعايير الحديثة في إدارة الموارد البشرية وتطوير شؤون الموظفين - 10 ايام ®( 

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

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

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

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

c 5400 دوالر أمريكي للشخص الواحد

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.


