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المقدمة:

فى األونة االخيرة تبلورت العديد من األسس النظرية والعملية لتطوير قدرات القوى العاملة و تنمية الموارد البشرية وزيادة قدرتها على التكيف في ضوء التغير المتزايد في بيئات 
العمل الخارجية والداخلية، وتركز الدورة بتسليط الضوء على موضوعات متعددة مثل: القدرات الديناميكية المتغيرة للموارد البشرية، استراتيجيات تنمية الموارد البشرية، وإدارة 
الحياة الوظيفية، ومفهوم إدارة المعرفة وإدارة المعلومات في دعم قدرات القوى العاملة و تنمية الموارد البشرية ، وزيادة الوعي المتنامي لدي افراد المنظمة بالمشكالت التنظيمية 
داخل بيئة العمل، وتدعيم قدرتهم للنجاح في تحديد هذه المشكالت وعالجها، ويتم تشجيع المتدربين المشاركين فى الدورة لتطبيق ما تعلموه في هذا الموضوع في اماكن عملهم 

كجزء من التمارين العملية.

اهداف الدورة التدريبية:

تهدف الدورة الى تأهيل الحضور ليكونوا ملمين بالمواضيع التالية:

تحليل الدور االستراتيجي للقوى العاملة و اساليب تنمية الموارد البشرية لتحقيق أهداف المنظمة. �
وضع استراتيجيات فعالة للربط بين تطوير الموارد البشرية وتحقيق نتائج ملموسة فى تحسين اداء المنظمة ككل. �
التحليل المنطقي لقدرة انشطة تنمية الموارد البشرية فى تحسين األداء التنظيمي. �
ايجاد وتطوير الحلول المقترحة لمعالجة الثغرات ومناطق القصور لقدرات الموارد البشرية، وذلك بواسطة دراسة وتطبيق األطر النظرية والتطبيقات العملية �
تطبيق المهارات المكتسبة اثناء البرنامج في بناء وتطوير قدرات الموارد البشرية لتحقيق اهداف المنظمة �

أهمية الدورة:

دورة تطوير قدرات وامكانيات وتنمية الموارد البشرية مفيدة للباحثين عن التميز وامتالك مهارات متميزة فى  إدارة الموارد البشرية.

المهارات التى ستكتسبها بعد انمام وحضور دورة تطوير قدرات وامكانيات و تنمية الموارد البشرية:

اكتساب مهارات حقيقية ومميزة فى دراسة وتحليل قدرات الموارد البشرية �
التحليل المنطقى لقدرات الموارد البشرية وكيفية استغاللها بشكل فعال لتحقيق اهداف المنظمة �
االنتقال بإدارة الموارد البشرية فى مكان عملك للعمل بفكر متطور يعتمد على تحليل، وتنمية وتطوير قدرات القوى العاملة. �

الفئات المستهدفة:

موظفين ومشرفين ومدراء اقسام وإدارات الموارد البشرية �
موظفين ومشرفين ومدراء اقسام وادارات التطوير االداري �
موظفين ومشرفين ومدراء اقسام وادارات الشؤون االدارية �
موظفين ومشرفين ومدراء اقسام وادارات شؤون الموظفين �
موظفين ومشرفين ومدراء اقسام وادارات تخطيط القوي العاملة �
موظفين ومشرفين ومدراء اقسام وادارات التدريب مراكز ووحدات التدريب �
مستشاري التدريب والموارد البشرية والتطوير المؤسسي �

المحتويات الرئيسية للبرنامج :

تطوير قدرات القوي العاملة و تنمية الموارد البشرية �
الموارد البشرية ومساهمتها فى خلق ميزة تنافسية للمنظمة �
تحليل القدرات الديناميكية للمنظمة �
استراتيجيات تطوير و تنمية الموارد البشرية �
آليات تقييم العائد على االستثمار من تطوير و تنمية الموارد البشرية �
التعلم التنظيمي والمؤسسي واستثمار خبرات المنظمة واألفراد العاملين بها �
مفهوم إدارة المعرفة وإدارة المعلومات �
نظم معلومات الموارد البشرية وإدارة المعلومات �
إدارة التطوير الوظيفي وتنمية قدرات العاملين والمنظمة �



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

)جدارات التميز واالبداع لمحترفي الموارد البشرية ®( 
التــاريــخ :........................

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.


