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إدارة رأس المال البشرى ومواهب المؤسسة

� 

مفهوم رأس المال البشرى �
أهمية رأس المال البشرى �
دور رأس المال البشرى فى التطوير اإلدارى �
التمييز بين رأس المال البشرى ورأس المال المادى �
إدارة الموارد البشرية ورأس المال الفكرى �
إدارة المواهب �
خصائص الموهوبين �

الممارسات المتقدمة إلدارة الموارد البشرية

الموارد البشرية كأهم عنصر من عناصر اإلنتاج �
معايير ومؤشرات رأس المال الفكري �
قدرات التميز البشرية وآليات استثمارها �

الموارد البشرية في ظل المعاصرة الحديثة

الظواهر المرافقة للمعاصرة الحديثة �
أهمية العنصر البشري كرأس مال فكري �
العنصر البشرية كميزة تنافسية للمنظمات �
التحويالت الحديثة لمفاهيم الموارد البشرية �
انعكاسات الفكر اإلداري الحديث على إدارة الموارد  �

البشرية

دليل إدارة التميز االستراتيجي للموارد البشرية

المتطلبات الحديثة الستراتيجية الموارد البشرية �
مراحل وتقنيات التميز االستراتيجي �
تحليل مكونات التميز االستراتيجي للموارد البشرية �
تقييم وتفعيل الكفاءة التنظيمية في األدا �

تنمية الموارد البشرية في ظل معايير الجودة الشاملة

المالمح األساسية لمدخل إدارة الجودة الشاملة �
العائد المحقق المتوقع من تطبيق الجودة الشاملة �
تمكين العاملين كوسيلة لتنمية الموارد البشرية �
مؤشرات قياس تمكين العاملين �
السلوك  � أنماط  على  وأثرها  المعلومات  تكنولوجيا 

التنظيمي

نماذج االبداع المؤسسي المتميز في الموارد البشرية

عالقة التميز اإلداري بالكفاءة والفعالية �
التميز  � جوانب  عليها  يرتكز  التي  األساسية  المبادئ 

اإلداري
منظمة االداء اإلداري المتميز للموارد البشرية �
كيف يمكن للموارد البشرية تحقيق التميز من خالل  �

تطوير الكفاءة والفعالية

نماذج اإلثراء الوظيفي في إدارة الموارد البشرية

مفهوم اإلثراء الوظيفي �
الفرق بين االثراء الوظيفي والتكبير الوظيفي �
نموذج إثراء العمل من خالل المحتوى الوظيفي �
نموذج االثراء الوظيفي من خالل فرق العمل المدارة  �

ذاتيًا والمستقلة
الثراء الوظيفي وتحسين نوعية حياة العمل �
اثر االثراء الوظيفي في تحقيق الرضا الوظيفي �
الوظيفي  � والرضا  الوظيفي  االثراء  بين  العالقة 

واالداء المتطور والمتميز

آليات التميز اإلبداعي في التطوير الوظيفي

الجودة الشاملة والتميز في إدارة التطوير الوظيفي �

العمليـــات  � هندســـة  وإعـــادة  الشـــاملة  الجـــودة 

كمـــدخل للتميـــز فـــي إدارة التطـــوير الوظيفي

التنظيمية  � الهياكل  وتطوير  العمليات  هندسة  إعادة 

والوظيفية

مرحلة تحديد االهداف االستراتيجية الحديثة للتطوير  �

الوظيفي

مرحلة تحديد السياسات والخطط التطويرية �

مرحلة تحديد األنشطة التدريبية الضرورية �

آليات تقييم وتقويم نظم المتابعة القائم على الكفاءات �

مقومات النجاح فى إدارة التطوير الوظيفى

إدارة المعرفة �

التمكين اإلدارى �

التمتين �

وسائل وأدوات التطوير الوظيفى �

كيفية نجاح إدارة التطوير الوظيفى �

حاالت وتمارين عملية �

المقدمة :

يمثل المورد البشرى احد أهم موارد المؤسسات - إن لم يكن أهمها على اإلطالق - حيث انه يعتبر الركيزة في تحقيق نجاحها و تنفيذ أهدافها، ومن هنا تعمل اإلدارة على حسن 
توجيه األفراد وبناء قدراتهم من خالل ربط أهدافهم بأهداف المؤسسة والعمل على إيجاد مناخ تنظيمي من شأنه تدعيم المشاركة واالحترام المتبادل والشعور بالمسؤولية واالنتماء 
وبث روح التعاون والوالء في العمل . ولكي تكون المنظمات مواكبة ومالئمة للظروف الراهنة ، وأكثر قابلية للنمو واالزدهار وتحقيقا للكفاءة والفاعلية ، ومستجيبة للمتغيرات 

العالمية ، فقد وجدت أدارتها أن بإمكانها تقليص النفقات ، وتطوير دوافع العاملين ، و زيادة اإلنتاجية من خالل التطوير الوظيفى والتدريب اإلداري للموارد البشرية لديها.

أهداف البرنامج:

التميز  � تحقيق  في  الوظيفي  والتطوير  التدريب  البشرية،  الموارد  إدارة  بدور  إللمام 
المؤسسي

التعرف على ماهية وأهمية جودة إدارة الموارد البشرية والتدريب والتطوير الوظيفي �
الطرق الحديثة إلعداد الخطط الالزمة لتطوير الموارد البشرية �
عمليات  � في  المطبقة  التميز  نماذج  حول  األساسية  بالمعلومات  المشاركين  إكساب 

التطوير

الفئة المستفيدة:

المدراء رؤساء األقسام والمسؤولون عن شؤون الموظفين في القطاعين العام  �
والخاص وخبراء التطوير الوظيفي

جميع العاملين بإدارات الموارد البشرية . �
جميع العاملين بإدارات التدريب وتنمية الموارد البشرية . �
مدراء ومسؤولى إدارات الموارد البشرية وشؤون الموظفين . �
مسؤولى التطوير اإلدارى والوظيفى . �
اإلدارية  � مهاراتهم  تطوير  فى  يأملون  الذين  والموظفين  المديرين  جميع 

والوظيفية

المنظومة المتكاملة
لإلدارة الفعالة للموارد البشرية ®
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نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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 :........................)المنظومة المتكاملة لإلدارة الفعالة للموارد البشرية ®( 

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

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

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

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

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: 

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.


