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أهداف البرنامج التدريبى:

كيف تبنى الشخصية االبتكارية فى منظومة إدارة الموارد البشرية �
دور إدارة الموارد البشرية فى دعم العالقات الطيبة بين الموظفين �
الدعائم التى يجب توافرها فى مدراء الموارد البشرية لدعم عالقات الموظفين �
إدارة عالقات الموظفين وكيفية تحقيق االتصال الفعال مع الموظفين �
االتصال الفعال ومهارات التفاعل مع الموظفين �
متطلبات تحفيز الموارد البشرية �
إدارة النزاع �
مشكالت التعامل مع الموظفين وكيفية المواجهة �
عالقات الموظفين وجودة الحياه الوظيفة وتحقيق أعلى درجة من الرضا الوظيفى �
عالقات الموظفين وإدارة رأس المال البشرى �
قدرة العاملين على المشاركة فى إتخاذ القرارات �
إدارة رأس المال البشرى �
مصفوفة إدارة التغيير وتطوير تطوير فكر الموظفين �
اساليب التغلب على المعيقات التى تقف أمام عالقات الموظفين �

دور المدراء فى إقامة عالقات بناءة بين الموظفين فى المؤسسة �
تبسيط إجراءات العمل وتحسين عالقات الموظفين �
كيف نساعد الموظفين على التفاعل الفعال �
استراتيجيات إدارة النزاعات بين الموظفين �
لماذا يجب تحسين عالقات الموظفين �
وسائل تحسين عالقات الموظفين �
القيادة األخالقية وعالقات الموظفين �

الفئة المستفيدة:

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

الموارد البشرية
الذين لديهم رغبة فى تطوير مهاراتهم اإلدارية والوظيفية �

الوحدة األولى :

إدارة االبتكار فى منظومة إدارة الموارد البشرية وعالقات الموظفين

مفهوم وأهمية االبتكار وشروطه �
مواصفات المورد البشرى المبتكر �
كيف تبنى الشخصية االبتكارية فى منظومة إدارة الموارد البشرية �
دور إدارة الموارد البشرية فى تنمية التفكير االبتكارى �
الدعائم األساسية التى يجب توافرها فى مدراء الموارد البشرية والتدريب لكى تتحقق  �

منظومة تنمية الموارد البشرية

الوحدة الثانية :

إدارة الموارد البشرية ودورها فى إدارة عالقات الموظفين

اإلتجاهات الحديثة فى إلدارة الموارد البشرية االستراتيجية �
تحليل عناصر اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية �
معوقات إعداد سياسات إدارة الموارد البشرية �
الدعائم الواجب توافرها فى إدارة الموارد البشرية �
التحديات التى تواجه إدارة الموارد البشرية االستراتيجية �
دور إدارة الموارد البشرية فى إدارة عالقات الموظفين �

الوحدة الثالثة :

منظومة عملية االتصال فى إدارة عالقات الموظفين

الدروس المستفادة لالتصال الفعال ودورها فى إدارة عالقات الموظفين �
مبادىء االتصال الفعال �
كيف تحقق االتصال الفعال مع الموظفين �
االتصال الفعال ومهارات التفاعل مع الموظفين �
متطلبات تحفيز الموارد البشرية �
إدارة الموارد البشرية فى إدارة عالقات الموظفين �

الوحدة الرابعة :

إدارة النزاع بين الموظفين وتحسين عالقات العمل

مفهوم إدارة النزاع �
مشكالت التعامل مع الموظفين وكيفية المواجهة �
استراتيجيات إدارة الصراعات �
لماذا يجب تحسين عالقات الموظفين �
وسائل تحسين عالقات الموظفين �

الوحدة الخامسة : 

ممارسات إدارة رأس المال البشرى من خالل عالقات الموظفين

اإلبداع وتنمية المواهب القيادية �
مستوى تفكير وجودة العاملين �
عالقات الموظفين وإدارة رأس المال البشرى �
قدرة العاملين على المشاركة فى إتخاذ القرارات �
خصائص ومعوقات التفكير اإلبداعى �
قياس رأس المال البشرى �

الوحدة السادسة :

كيف يمكن تدعيم العالقات اإليجابية فى عالقات الموظفين

مصفوفة إدارة التغيير وتطوير تطوير فكر الموظفين �
اساليب التغلب على المعيقات التى تقف أمام عالقات الموظفين �
دور المدراء فى إقامة عالقات بناءة بين الموظفين فى المؤسسة �
إدارة الوقت وتحديد األولويات �
تبسيط إجراءات العمل وتحسين عالقات الموظفين �
كيف نساعد الموظفين على التفاعل الفعال �



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

)اخصائي عالقات موظفين ®( 

Certified Employee Relations Professional

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.


