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المقدمة :

لقد أصبحت المعرفة المتمثلة بالخبرة اإلنسانية والقيم والمعتقدات والمهارات حاليًّا من أكثر 
العناصر فاعلية وتأثيًرا في عصر اكتسب تسميته من سيادتها.  وبالفعل تعد المعرفة حاليًّا من 
أهم الموارد التي تعتمدها المؤسسات في اإلنتاج أو في تقديم خدماتها ، وإدارة المعرفة من 
أكثر الموضوعات سخونة في وقتنا الحاضر, كما تّعد بؤرة التركيز لجهـود أطراف متعـددة 
بوجهات نظر واهتمامات مختلفة ، على وجـه الخصوص العاملين في إدارة الموارد البشرية 
وإدارة األعمال والتكنولوجيا بل كل العاملين بإدارات المؤسسة . ويمكن القول أن تحقيق 
التميز فى مجال األعمال ورفع كفاءة المنظمات يتوقف كثيرا على كيفية إدارة المعرفة بشكل 

فعال .

أهــداف الـدورة  وورشة العمل :

يهدف البرنامج التدريبى التعرف على :

خصائص المعرفة �
مفهوم وأهمية إدارة المعرفة �
تكنولوجيا المعلومات �

مكونات إدارة المعرفة �
نموذج التميز االوروبى �
التحديات التى تواجه إدارة الموارد البشرية االستراتيجية �
إدارة المواهب وراس المال البشرى �
إدارة المعرفة وعالقتها برأس المال البشرى �
مجاالت االستفادة من إدارة المعرفة �
اإلدارة االستراتيجية إلدارة الموارد البشرية وإدارة المعرفة �
مسارات ومحاور إدارة المعرفة �
إدارة المعرفة والتمكين اإلدارى �
كيفية رفع كفاءة أداء المنظمات �

الفئة المستفيدة:

جميع العاملين بإدارات الموارد البشرية �
جميع العاملين بإدارات التدريب وتنمية الموارد البشرية �
مدراء ومسؤولى إدارات الموارد البشرية وشؤون الموظفين �
مسؤولى التطوير اإلدارى والوظيفى �

المحتويات األساسية:
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الوحدة األولى :

أهم تحديات إدارة الموارد البشرية االستراتيجية

مفهوم وأهمية إدارة الموارد البشرية االستراتيجية �
اهداف إدارة الموارد البشرية االستراتيجية �
التميز اإلدارى �
العولمة وتكنولوجيا المعلومات �
محاور المنظمة المتميزة �
الموارد البشرية المبدعة �
أهم التحديات التى تواجه التخطيط االستراتيجى للموارد البشرية �

الوحدة الثانية : 

مفهوم وأهمية ومكونات إدارة المعرفة

المفهوم واألهمية �
عناصر إدارة المعرفة �
أهداف ادارة  المعرفة �
التوظيف الوظيفي لموظف المعرفة �
الدور الريادي لمسؤل المعرفة والتزاماته �
مهام موظف المعرفة �
مجاالت االستفادة من إدارة المعرفة �

الوحدة الثالثة :

أدوات إدارة المعرفة ودورها فى تطوير المؤسسات العالمية

الخرائط المعرفية أحد أهم ادوات ادارة المعرفة �
ادوات وتكنولوجيا االتصاالت �
مفهوم إدارة المعرفة �
تصنيف المعرفة �
عناصر إدارة المعرفة �
القيم الخاصة بإدارة المعرفة �

الوحدة الرابعة :

مسارات ومحاور إدارة المعرفة

مسارات ومحاور إدارة المعرفة �
مواصفات فريق المعرفة �
ممارسات إدارة المعرفة فى المنظمات الحديثة �
راس المال البشرى �
دور إدارة المعرفة فى تطوير إدارة الموارد البشرية �

الوحدة الخامسة :

العالقة بين إدارة المعرفة وكفاءة أداء المنظمات

التميز اإلدارى �
نموذج التميز االوربى �
القيادة اإلبداعية وإدارة المواهب �
كيفية رفع أداء المنظمات �
إدارة المعرفة وعالقتها بأداء المنظمات �
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات �



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 :........................)تطبيق نظم اإلدارة المعرفية لبيئات العمل ®(

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.


