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المحتويات األساسية: المقدمة :
فقد حظيت إدارة األفراد الحديثة في المنظمات المعاصرة والمؤسسات الحكومية والخاصة بأهمية كبرى. فقد قامت إدارة األفراد الحديثة بدور كبير في العديد من المنظمات الحديثة 

والمنشآت المعاصرة اإلدارية منها والتجارية. ولعبت إدارة األفراد الحديثة دورًا كبيرًا في توجيه األفراد والتأثير عليهم وقيادة الموظفين وتدريبهم باعتبارهم عنصر أساسي في 

المنظمات وعنصر رئيسي في العمليات اإلنتاجية والخدمية. فال يمكن التفريط بإدارة األفراد الحديثة بأي شكل من األشكال وذلك ألهمية األفراد العاملين والموظفين واإلداريين 

واالستفادة منهم في العديد من النواحي المادية والمعنوية والتجارية.ولقد تطورت إدارة األفراد الحديثة وتغيرت منذ سنوات عديدة وصواًل إلى وقتنا الحاضر. وحصلت تطورات 

علمية وتكنولوجية ساهمت في تطوير إدارة األفراد الحديثة إضافة إلى تطوير وظائف ومفاهيم إدارة األفراد.

ان االفراد هم مخزون المعارف والمهارات الذي يمثل الطاقة والقوة التي تحرك المنظمة نحو أهدافها وتحقيق شرعية وجودها لذلك ال يمكن تصور وجود منظمة ما أيًا كان حجمها 

أو نشاطها دون وجود مجموعة من السياسات اإلدارية التي تحكم وتضبط القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين فيها ,وبما يؤدي إلى تحقيق الرضا والنمو لهم وضمان استمرارية 

تحقيقهم ألعلى معدالت اإلنتاجية فضال عن الحفاظ على بقائهم فيها .

سوف يقدم  هذا البرنامج " السياسات الحديثة لشؤون األفراد والموظفين )Modern Personnel Policies ("افضل الممارسات والمنهجيات ذات الصلة من حيث اإلجراءات 

اإلدارية في إدارة شؤون الموظفين والتي تعتبرمن أكثر اإلجراءات عددًا وتعقيدًا، ودقة، نظرًا لعالقة هذه اإلجراءات مع أكثر من جهة داخلية وخارجية، ولعل من المفيد تزويد 

المتدرب بأهم هذه اإلجراءات، وبالنماذج المستخدمة في إعداد وتنفيذ هذه اإلجراءات ، وكذلك تزويد المتدرب ببعض األدلة المعمول بها عالميا.

اهداف البرنامج  وورشة العمل :
w .إكساب المشاركين معرفة متخصصة ومحكمة بمبادئ وأصول إعداد سياسات وإجراءات شؤون الموظفين وتعديلها

w إكساب المشاركين معرفة جيدة بمتطلبات التشريعات العالمية وعالقة العاملين والعالقات العمالية

w .تزويد المشاركين باإلتجاهات الحديثة والمتطورة في مجال شئون الموظفين في اآلونة األخيرة

w .التعرف على خصائص التطوير الوظيفي ومعايير التقييم

w .إكتساب المشاركين والمشاركات المعرفة الكاملة لألساليب الحديثة في تطوير وتنمية دور إدارة الموارد البشرية وتطبيق مبادئ رأس المال الفكري

w .تزويد المشاركين والمشاركات بالدور الحديث والمتطور للعاملين بإدارات الموارد البشرية في تطوير كفاءة وفعالية المنظمات

w .تطوير قدرات المشاركين في تحليل وتفسير سياسات وإجراءات شؤون الموظفين وبيان أساليب فعالية تطبيقها

w التعرف على التقنيات الحديثة للخطوات التنفيذية لعملية التطوير الوظيفي

w .تزويد المشاركين بإستراتيجيات التطوير والتنمية وتعزيز المسارات الوظيفية
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الوحدة األولى :
نظم إدارة شؤون الموظفين الحديثة

w   .مقدمة لمفهوم ادارة شؤون الموظفين و موقعها الصحيح على الهيكل التنظيمي
w .مهام ومسئوليات ادارة شؤون الموظفين
w   .الهيكل التنظيمي الدارة شؤون الموظفين
w معايير نجاح وتميز نظم إدارة شؤون الموظفين
w .انواع الهياكل التنظيمية و مميزات كل نوع منها، و ما هو الهيكل المثالي

الوحدة الثانية :
التحديات التي تواجه إدارة شؤون الموظفين

w .التحديات المتعلقة بمهارات الموظفين
w .تحديات إحتياجات وتوجهات سوق العمل
w   تحديات متعلقة بإدارة ومقاومة التغيير
w تحديات التنافس العالمي
w       .تحديات متعلقة بأهداف وأولويات المنظمة
w     .تحديات متعلقة بممارسة أنماط إدارية حديثة
w .تحديات متعلقة بتنوع الموارد البشرية

الوحدة الثالثة :
استراتيجيات تخطيط سياسات شؤون الموظفين

w .أهداف ومبادئ رسم سياسات شؤو الموظفين
w مهام ومسئوليات مخططي سباسات شؤون الموظفين
w العوامل األساسية التي يجب مراعاتها عند إعداد سياسات شؤو الموظفين
w المبادئ اإلرشادية لتفسير وتحليل سياسات شؤو الموظفين
w كيفية إستعمال دليل سياسات شؤون الموظفين
w كيفية إستعمال دليل إجراءات شؤون الموظفين
w  شؤون سياسات  تخطيط  على  تأثيرها  نطاقها-  )أهدافها-  العمالية  التشريعات 

الموظفين(
w مواكبة التحوالت في تركيبة القوى العاملة

الوحدة الرابعة :
آليات مراقبة سياسات شؤون الموظفين

w الخطوات التنفيذية لمراقبة تطبيق سياسات شؤون الموظفين
w معالجة متطلبات الموظفين والنزاعات العمالية
w تحليل الممارسات وتحديد إحتياجات تعديل السياسات واإلجراءات
w نظم راقبة عوائد الموظفين
w نظم مراقبة خدمات شؤون الموظفين
w الخصائص الرئيسية المطلوبة في األفراد العاملين في مراقبة شؤون الموظفين
w دور اإلدارة العليا في تنفيذ سياسات شؤون الموظفين

الوحدة الخامسة :
استراتيجيات التطوير التنظيمي

w تعريف التطوير الوظيفي
w لماذا التطوير الوظيفي؟
w       متى يتم تنفيذ التطوير الوظيفي؟
w       .التطوير التنظيمي وزيادة الكفاءة التنظيمية
w تحليل النظم كمدخل للتطوير التنظيمي
w تخطيط التطوير والتغيير ووضع الخطة الالزمة
w أساليب ومراحل التغيير والتطوير
w .المهارات السلوكية الالزمة لقيادة عملية التطوير
w .متطلبات تطبيق خطة التطوير والتغيير

الوحدة السادسة :
الكفاءات اإلدارية واستراتيجيات التطوير الوظيفي

w استراتيجيات الكفاءة اإلدارية
w تحديات الكفاءة اإلدارية
w مثلث إختيارات الكفاءة اإلدارية
w تطبيقات الكفاءة المتقدمة
w .العالقة بين الكفاءة اإلدارية ومستوى األداء

الوحدة السابعة :
التمكين الوظيفي كأساس التطوير

w مفهوم التمكين الوظيفي ودوره في تعزيز القدرات البشرية
w نماذج التمكين
w أهمية التمكين الوظيفي لالفراد والمؤسسات
w التمكين كإستراتيجية إدارية
w .متطلبات التمكين الوظيفي الناجح
w .التحديات المؤثرة على نجاح التمكين الوظيفي



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:

w .لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

w 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 :........................)ادارة االفراد الحديثة: مهارات إدارة شؤون الموظفين ®(

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. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


