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HR - برامج إدارة الموارد البشرية
لم تعد” إدارة الموارد البشرية “،مسؤولة فقط عن ملفات الموظفين ، وتسجيل إجازاتهم وإعداد كشوف رواتبهم، بل تعدت هذا المفهوم 
كثيرًا، حتى أصبحت الكثير من المنظمات تطلق عليها إدارة رأس المال البشري؛ ألنها تعدها من األصول، وأهمية إدارة الموارد البشرية 

تتمثل بالتالي:

المنظمات الناجحة اقتصاديا هي تلك المنظمات التي تحتوي منتجاتها على أكبر قدر ممكن من جوانب المعرفة البشرية، وصناعة  �
اإللكترونات خير شاهد على ذلك.

ارتباط التقدم في مجال اإلنتاج والصناعة ارتباطا وثيقا بقاعدة المعرفة البشرية. �

تزايد األهمية النسبية للموارد البشرية العاملة في شتى مجاالت المعرفة مقارنة بأهمية الموارد البشرية التي يرتبط عملها بالقدرات  �
المادية والصناعية .

داخل  � والثروة  القوة  مصادر  في  يتحكمون  وهم  التنظيمية  المعرفة  مفاتيح  يملكون  الذين  العاملين  إلى  المنظمات  داخل  القوة  تحول 
المؤسسة في نفس الوقت.

TR  برامج إدارة التدريب
لم يعد” التدريب “وظيفة تقوم بها إدارة الموارد البشرية فحسب بل أصبح علم قائم بذاته له مناهجه وطرائقه وأصوله، بدءًا من عمليات 
التخطيط، وانتهاء بعمليات التقييم، وقياس األثر، ومن ثم التطوير. وأصبح التدريب خيارًا استراتيجيا ألي منظمة تهتم بنمائها وتنافسيتها، 
وعن طريق التدريب يستمر اإلعداد للمهنة طالما أن متطلباتها متغيرة بتأثير عوامل عدة كاالنفجار المعرفي المتمثل في التقدم التقني في 

جميع مجاالت الحياة وكذلك سهولة تدفق المعلومات من مجتمع إلى آخر ومن حضارة إلى أخرى. 

االستفسارات
 : الهواتف  على  يوروماتيك  في  التدريب  إدارة  مع  التواصل  منكم  نرجو  الدورات،  برامج  حول  استفسارات  أية  وجود  حالة  في 

 0097144571818 , 0097144571816
booking@euromatech.ae : البريد االلكتروني 

تقدم هذه “الدورات والندوات وورش العمل “، باعتماد من معهد شهادة الموارد البشرية )HRCI( : تعتبر يوروماتيك 
عام  تأسس  والذي   HRCI لالعتماد  البشرية  الموارد  معهد  قبل  من  معتمدًا  مركزًا  اإلدارية،  واإلستشارات  للتدريب 

1976 كمؤسسة دولية معتمدة ورائدة في منح واعتماد شهادات الموارد البشرية حول العالم،.

اإلعتمادات الدولية :
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
)بالدوالر االمريكي(

دورات وبرامج الموارد البشرية والتدريب ) 2019 (
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مارس
2,900$دبــي03 - 07 مارس 2019األخصائي المعتمد في االستقطاب والتعيين

2,900$دبــي03 - 07 مارس 2019التكنولوجيا والتوجهات الحديثة في ممارسات الموارد البشرية

2,900$دبــي03 - 07 مارس 2019إعداد وتطوير الخطط االستراتيجية للموارد البشرية

2,900$دبــي03 - 07 مارس 2019الجودة والتميز في قياس وتطوير األداء الوظيفي

2,900$دبــي03 - 07 مارس 2019االتجاهات الحديثة فى اقتصاديات الموارد البشرية

2,900$دبــي03 - 07 مارس 2019التوجهات العصرية في إدارة المواهب والتدريب

2,900$دبــي03 - 07 مارس 2019األدوات الفعالة والحديثة إلعداد هياكل األجور والحوافز

2,900$دبــي03 - 07 مارس 2019افضل ممارسات وسياسات تطوير وصيانة الموارد البشرية

2,900$دبــي03 - 07 مارس 2019تصميم الهياكل التنظيمية والتوصيف الوظيفي

2,900$دبــي03 - 07 مارس 2019االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية - شريك األعمال

2,900$دبــي10 - 14 مارس 2019إعداد وتطوير الخطط االستراتيجية للموارد البشرية

2,900$دبــي11 - 15 مارس 2019التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة وتطوير الموارد البشرية

3,900$لندن11 - 15 مارس 2019استراتيجيات االستثمار الذكي في الموارد البشرية

2,900$دبــي17 - 21 مارس 2019الدبلوم التطبيقي في تصميم الوظائف وإدارة المرتبات واألجور

2,900$دبــي17 - 21 مارس 2019إستراتيجيات و تقنيات إدارة الموارد البشرية الفعالة

2,900$دبــي17 - 21 مارس 2019االتجاهات الحديثة في التدريب والتطوير الوظيفي

2,900$دبــي17 - 21 مارس 2019اخصائي عالقات موظفين

2,900$دبــي17 - 21 مارس 2019التدريب التأهيلي والتمتين واإلحالل الوظيفي )متقدم(

2,900$دبــي17 - 21 مارس 2019ادارة االفراد الحديثة: مهارات إدارة شؤون الموظفين

5,400$دبــي17 - 28 مارس 2019اإلدارة الشاملة المتقدمة للموارد البشرية - 10 ايام

https://euromatech-me.com/فئة-البرامج/الإدارية-والقيادية-وتطوير-الذات


www.euromatech.ae

4Training Calendar 2019

الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
)بالدوالر االمريكي(

دورات وبرامج الموارد البشرية والتدريب ) 2019 (

TM

  A
P

PRO

VED    2018    P
RO

VID
E

R

H
R 

 C
ER

TIFICATION  INSTITU
TE

®

5,400$دبــي17 - 28 مارس 2019الدبلوم اإلحترافي في إدارة الموارد البشرية

3,500$اسطنبول18 - 22 مارس 2019المنظومة المتكاملة لإلدارة الفعالة للموارد البشرية

3,500$اسطنبول18 - 22 مارس 2019أخـصائي الـتـدريـب والتـطوير الوظـيفي المعـتمد

3,500$اسطنبول18 - 22 مارس 2019ادارة االفراد الحديثة: مهارات إدارة شؤون الموظفين

2,900$دبــي24 - 28 مارس 2019إستراتيجيات تحليل االحتياجات وصياغة المسار المستقبلي لتطوير الكفاءات

HRBI 2,900$دبــي24 - 28 مارس 2019أدوات ذكاء األعمال فى إدارة الموارد البشرية

2,900$دبــي24 - 28 مارس 2019االبداع في إدارة المعرفة ورفع كفاءة األداء

2,900$دبــي24 - 28 مارس 2019األخصائي المعتمد في المزايا والتعويضات

2,900$دبــي24 - 28 مارس 2019دبلوم إدارة القوى البشرية وإعداد الكفايات

HR KPI\'s - 2,900$دبــي24 - 28 مارس 2019مؤشرات ومقاييس األداء الرئيسية إلدارة الموارد البشرية

 Mini MBA - 5,400$دبــي24 مارس - 04 أبريل 2019االدارة الحديثة والشاملة للموراد البشرية

5,400$دبــي24 مارس - 04 أبريل 2019إدارة الموارد البشرية والتطوير الوظيفي - المستوى االحترافي

2,900$دبــي31 مارس - 04 أبريل 2019التكنولوجيا والتوجهات الحديثة في ممارسات الموارد البشرية

2,900$دبــي31 مارس - 04 أبريل 2019توصيف وبناء الجدرات الوظيفية وإدارة األداء

2,900$دبــي31 مارس - 04 أبريل 2019التوجهات العصرية في إدارة المواهب والتدريب

2,900$دبــي31 مارس - 04 أبريل 2019إدارة المخاطـر في الموارد البشرية

2,900$دبــي31 مارس - 04 أبريل 2019االبتكار في إدارة الموارد البشرية وسعادة الموظفين

3,900$دبــي31 مارس - 04 أبريل 2019تحليل وتصميم وتوصيف الوظائف وتقويم األداء الوظيفي

2,900$دبــي31 مارس - 04 أبريل 2019تخطيط وتنمية القوى العاملة - مستوى متقدم

2,900$دبــي31 مارس - 04 أبريل 2019االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية - شريك األعمال

2,900$دبــي31 مارس - 04 أبريل 2019أساسيات ادارة الموارد البشرية

https://euromatech-me.com/فئة-البرامج/الإدارية-والقيادية-وتطوير-الذات
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أبريل
3,500$هونغ كونغ01 - 05 أبريل 2019تنمية الموارد البشرية في ظل االقتصاد المبني على المعرفة

2,900$دبــي07 - 11 أبريل 2019اعداد سياسات وإجراءات الموارد البشرية الفعالة

2,900$دبــي07 - 11 أبريل 2019الجودة والتميز في قياس وتطوير األداء الوظيفي

2,900$دبــي07 - 11 أبريل 2019التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة وتطوير الموارد البشرية

2,900$دبــي07 - 11 أبريل 2019تطوير قدرات الموارد البشرية وفق أفضل المعايير العالمية

2,900$دبــي07 - 11 أبريل 2019المنظومة المتكاملة لإلدارة الفعالة للموارد البشرية

5,400$دبــي07 - 18 أبريل 2019المعايير الحديثة في إدارة الموارد البشرية وتطوير شؤون الموظفين - 10 ايام

2,900$دبــي14 - 18 أبريل 2019األنظمة المتكاملة والحديثة في التدريب والتطوير الوظيفي

2,900$دبــي14 - 18 أبريل 2019االتجاهات الحديثة فى اقتصاديات الموارد البشرية

2,900$دبــي14 - 18 أبريل 2019تطبيقات الجودة الشاملة في ادارة الموارد البشرية

5,400$دبــي14 - 25 أبريل 2019اإلدارة الشاملة المتقدمة للموارد البشرية - 10 ايام

2,900$دبــي21 - 25 أبريل 2019ادارة التحول االستراتيجي للموارد البشرية وتطوير الهيكل التنظيمي

2,900$دبــي21 - 25 أبريل 2019إدارة وتخطيط التعاقب الوظيفي والتوطين الفعال

2,900$دبــي21 - 25 أبريل 2019إعداد وتطوير الخطط االستراتيجية للموارد البشرية

2,900$دبــي21 - 25 أبريل 2019تصميم خرائط الجدارات ورسم المسارات الوظيفية

2,900$دبــي21 - 25 أبريل 2019السياسات الحديثة للتطوير اإلداري والموارد البشرية

2,900$دبــي21 - 25 أبريل 2019استراتيجيات االستثمار الذكي في الموارد البشرية

2,900$دبــي21 - 25 أبريل 2019جدارات التميز واالبداع لمحترفي الموارد البشرية

2,900$دبــي21 - 25 أبريل 2019افضل ممارسات وسياسات تطوير وصيانة الموارد البشرية

2,900$دبــي21 - 25 أبريل 2019تدريب وتنمية الموارد البشرية وفقًا ألفضل الممارسات الحديثة

2,900$دبــي28 أبريل - 02 مايو 2019تنمية الموارد البشرية في ظل االقتصاد المبني على المعرفة

2,900$دبــي28 أبريل - 02 مايو 2019األخصائي المعتمد في االستقطاب والتعيين

2,900$دبــي28 أبريل - 02 مايو 2019اخصائي عالقات موظفين

2,900$دبــي28 أبريل - 02 مايو 2019االتجاهات الحديثة في التدريب والتطوير الوظيفي

3,500$اسطنبول29 أبريل - 03 مايو 2019جدارات التميز واالبداع لمحترفي الموارد البشرية

https://euromatech-me.com/فئة-البرامج/الإدارية-والقيادية-وتطوير-الذات
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يونيو
2,900$دبــي09 - 13 يونيو 2019أخـصائي الـتـدريـب والتـطوير الوظـيفي المعـتمد

2,900$دبــي09 - 13 يونيو 2019اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية

HRBI 2,900$دبــي09 - 13 يونيو 2019أدوات ذكاء األعمال فى إدارة الموارد البشرية

2,900$دبــي09 - 13 يونيو 2019األخصائي المعتمد في المزايا والتعويضات

2,900$دبــي09 - 13 يونيو 2019االبتكار في إدارة الموارد البشرية وسعادة الموظفين

2,900$دبــي09 - 13 يونيو 2019االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية - شريك األعمال

 Mini MBA - 5,400$دبــي09 - 20 يونيو 2019االدارة الحديثة والشاملة للموراد البشرية

2,900$دبــي16 - 20 يونيو 2019الدبلوم التطبيقي في تصميم الوظائف وإدارة المرتبات واألجور

2,900$دبــي16 - 20 يونيو 2019األخصائي المعتمد في االستقطاب والتعيين

2,900$دبــي16 - 20 يونيو 2019المنظومة المتكاملة لإلدارة الفعالة للموارد البشرية

2,900$دبــي16 - 20 يونيو 2019إستراتيجيات تحليل االحتياجات وصياغة المسار المستقبلي لتطوير الكفاءات

2,900$دبــي16 - 20 يونيو 2019الجودة والتميز في قياس وتطوير األداء الوظيفي

2,900$دبــي16 - 20 يونيو 2019التدريب التأهيلي والتمتين واإلحالل الوظيفي )متقدم(

5,400$دبــي16 - 27 يونيو 2019الدبلوم اإلحترافي في إدارة الموارد البشرية

2,900$دبــي23 - 27 يونيو 2019إستراتيجيات و تقنيات إدارة الموارد البشرية الفعالة

2,900$دبــي23 - 27 يونيو 2019توصيف وبناء الجدرات الوظيفية وإدارة األداء

2,900$دبــي23 - 27 يونيو 2019التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة وتطوير الموارد البشرية

2,900$دبــي23 - 27 يونيو 2019جدارات التميز واالبداع لمحترفي الموارد البشرية

2,900$دبــي23 - 27 يونيو 2019افضل ممارسات وسياسات تطوير وصيانة الموارد البشرية

2,900$دبــي23 - 27 يونيو 2019تصميم الهياكل التنظيمية والتوصيف الوظيفي

5,400$دبــي23 يونيو - 04 يوليو 2019إدارة الموارد البشرية والتطوير الوظيفي - المستوى االحترافي

2,900$دبــي30 يونيو - 04 يوليو 2019التكنولوجيا والتوجهات الحديثة في ممارسات الموارد البشرية

2,900$دبــي30 يونيو - 04 يوليو 2019اعداد سياسات وإجراءات الموارد البشرية الفعالة

2,900$دبــي30 يونيو - 04 يوليو 2019االبداع في إدارة المعرفة ورفع كفاءة األداء

HRBI 2,900$دبــي30 يونيو - 04 يوليو 2019أدوات ذكاء األعمال فى إدارة الموارد البشرية

2,900$دبــي30 يونيو - 04 يوليو 2019تطبيقات الجودة الشاملة في ادارة الموارد البشرية

2,900$دبــي30 يونيو - 04 يوليو 2019أساسيات ادارة الموارد البشرية

https://euromatech-me.com/فئة-البرامج/الإدارية-والقيادية-وتطوير-الذات
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يوليو
2,900$دبــي07 - 11 يوليو 2019االتجاهات الحديثة فى اقتصاديات الموارد البشرية

2,900$دبــي07 - 11 يوليو 2019اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية

2,900$دبــي07 - 11 يوليو 2019التوجهات العصرية في إدارة المواهب والتدريب

2,900$دبــي07 - 11 يوليو 2019تطوير قدرات الموارد البشرية وفق أفضل المعايير العالمية

2,900$دبــي07 - 11 يوليو 2019ادارة االفراد الحديثة: مهارات إدارة شؤون الموظفين

2,900$دبــي07 - 11 يوليو 2019االبتكار في إدارة الموارد البشرية وسعادة الموظفين

2,900$دبــي07 - 11 يوليو 2019تدريب وتنمية الموارد البشرية وفقًا ألفضل الممارسات الحديثة

5,400$دبــي07 - 18 يوليو 2019االخصائي المعتمد في الموارد البشرية

2,900$دبــي14 - 18 يوليو 2019إستراتيجيات و تقنيات إدارة الموارد البشرية الفعالة

2,900$دبــي14 - 18 يوليو 2019األنظمة المتكاملة والحديثة في التدريب والتطوير الوظيفي

2,900$دبــي14 - 18 يوليو 2019تنمية الموارد البشرية في ظل االقتصاد المبني على المعرفة

2,900$دبــي14 - 18 يوليو 2019التدريب التأهيلي والتمتين واإلحالل الوظيفي )متقدم(

2,900$دبــي14 - 18 يوليو 2019أخـصائي الـتـدريـب والتـطوير الوظـيفي المعـتمد

2,900$دبــي14 - 18 يوليو 2019األخصائي المعتمد في المزايا والتعويضات

2,900$دبــي14 - 18 يوليو 2019السياسات الحديثة للتطوير اإلداري والموارد البشرية

HR KPI\'s - 2,900$دبــي14 - 18 يوليو 2019مؤشرات ومقاييس األداء الرئيسية إلدارة الموارد البشرية

2,900$دبــي14 - 18 يوليو 2019االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية - شريك األعمال

2,900$دبــي14 - 18 يوليو 2019تخطيط وتنمية القوى العاملة - مستوى متقدم

 Mini MBA - 5,400$دبــي14 - 25 يوليو 2019االدارة الحديثة والشاملة للموراد البشرية

5,400$دبــي14 - 25 يوليو 2019الدبلوم اإلحترافي في إدارة الموارد البشرية

2,900$دبــي15 - 19 يوليو 2019استراتيجيات االستثمار الذكي في الموارد البشرية

2,900$دبــي21 - 25 يوليو 2019األخصائي المعتمد في االستقطاب والتعيين

2,900$دبــي21 - 25 يوليو 2019التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة وتطوير الموارد البشرية
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2,900$دبــي21 - 25 يوليو 2019إعداد وتطوير الخطط االستراتيجية للموارد البشرية

2,900$دبــي21 - 25 يوليو 2019تصميم خرائط الجدارات ورسم المسارات الوظيفية

2,900$دبــي21 - 25 يوليو 2019الدبلوم التطبيقي في تصميم الوظائف وإدارة المرتبات واألجور

2,900$دبــي21 - 25 يوليو 2019االتجاهات الحديثة في التدريب والتطوير الوظيفي

2,900$دبــي28 يوليو - 01 أغسطس 2019إدارة وتخطيط التعاقب الوظيفي والتوطين الفعال

2,900$دبــي28 يوليو - 01 أغسطس 2019الجودة والتميز في قياس وتطوير األداء الوظيفي

2,900$دبــي28 يوليو - 01 أغسطس 2019اخصائي عالقات موظفين

3,500$اسطنبول29 يوليو - 02 أغسطس 2019المنظومة المتكاملة لإلدارة الفعالة للموارد البشرية

3,500$اسطنبول29 يوليو - 02 أغسطس 2019االتجاهات الحديثة فى اقتصاديات الموارد البشرية

3,500$اسطنبول29 يوليو - 02 أغسطس 2019إستراتيجيات تحليل االحتياجات وصياغة المسار المستقبلي لتطوير الكفاءات

3,500$اسطنبول29 يوليو - 02 أغسطس 2019التدريب التأهيلي والتمتين واإلحالل الوظيفي )متقدم(

3,500$اسطنبول29 يوليو - 02 أغسطس 2019األدوات الفعالة والحديثة إلعداد هياكل األجور والحوافز

3,500$اسطنبول29 يوليو - 02 أغسطس 2019جدارات التميز واالبداع لمحترفي الموارد البشرية

HRBI 3,500$اسطنبول29 يوليو - 02 أغسطس 2019أدوات ذكاء األعمال فى إدارة الموارد البشرية

3,500$اسطنبول29 يوليو - 02 أغسطس 2019األخصائي المعتمد في المزايا والتعويضات

3,500$اسطنبول29 يوليو - 02 أغسطس 2019افضل ممارسات وسياسات تطوير وصيانة الموارد البشرية

3,500$اسطنبول29 يوليو - 02 أغسطس 2019تطبيقات الجودة الشاملة في ادارة الموارد البشرية

3,500$اسطنبول29 يوليو - 02 أغسطس 2019تحليل وتصميم وتوصيف الوظائف وتقويم األداء الوظيفي

5,400$اسطنبول29 يوليو - 09 أغسطس 2019االخصائي المعتمد في الموارد البشرية

5,400$اسطنبول29 يوليو - 09 أغسطس 2019اإلدارة الشاملة المتقدمة للموارد البشرية - 10 ايام

5,400$اسطنبول29 يوليو - 09 أغسطس 2019إدارة الموارد البشرية والتطوير الوظيفي - المستوى االحترافي

3,500$لندن29 يوليو - 02 أغسطس 2019االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية - شريك األعمال

3,950$لندن29 يوليو - 02 أغسطس 2019االبتكار في إدارة الموارد البشرية وسعادة الموظفين

5,400$ماليزيا 29 يوليو - 09 أغسطس 2019اإلدارة الشاملة المتقدمة للموارد البشرية - 10 ايام
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أغسطس
2,900$دبــي04 - 08 أغسطس 2019التكنولوجيا والتوجهات الحديثة في ممارسات الموارد البشرية

2,900$دبــي04 - 08 أغسطس 2019تدريب وتنمية الموارد البشرية وفقًا ألفضل الممارسات الحديثة

2,900$دبــي04 - 08 أغسطس 2019تصميم الهياكل التنظيمية والتوصيف الوظيفي

3,500$ماليزيا 04 - 08 أغسطس 2019تطبيقات الجودة الشاملة في ادارة الموارد البشرية

3,500$اسطنبول05 - 09 أغسطس 2019تصميم خرائط الجدارات ورسم المسارات الوظيفية

3,500$اسطنبول05 - 09 أغسطس 2019الجودة والتميز في قياس وتطوير األداء الوظيفي

3,500$اسطنبول05 - 09 أغسطس 2019اعداد سياسات وإجراءات الموارد البشرية الفعالة

3,500$اسطنبول05 - 09 أغسطس 2019إدارة المخاطـر في الموارد البشرية

HR KPI\'s - 3,500$اسطنبول05 - 09 أغسطس 2019مؤشرات ومقاييس األداء الرئيسية إلدارة الموارد البشرية

5,400$اسطنبول05 - 16 أغسطس 2019المعايير الحديثة في إدارة الموارد البشرية وتطوير شؤون الموظفين - 10 ايام

3,500$ماليزيا 05 - 09 أغسطس 2019توصيف وبناء الجدرات الوظيفية وإدارة األداء

3,500$ماليزيا 05 - 09 أغسطس 2019دبلوم إدارة القوى البشرية وإعداد الكفايات

3,500$ماليزيا 05 - 09 أغسطس 2019أساسيات ادارة الموارد البشرية

3,500$ماليزيا 05 - 09 أغسطس 2019االتجاهات الحديثة في التدريب والتطوير الوظيفي

3,500$ماليزيا 05 - 09 أغسطس 2019أخـصائي الـتـدريـب والتـطوير الوظـيفي المعـتمد

5,400$ماليزيا 05 - 16 أغسطس 2019المعايير الحديثة في إدارة الموارد البشرية وتطوير شؤون الموظفين - 10 ايام

2,900$دبــي18 - 22 أغسطس 2019األنظمة المتكاملة والحديثة في التدريب والتطوير الوظيفي

2,900$دبــي18 - 22 أغسطس 2019األدوات الفعالة والحديثة إلعداد هياكل األجور والحوافز

2,900$دبــي18 - 22 أغسطس 2019تنمية الموارد البشرية في ظل االقتصاد المبني على المعرفة

2,900$دبــي18 - 22 أغسطس 2019األدوات الفعالة والحديثة إلعداد هياكل األجور والحوافز

2,900$دبــي18 - 22 أغسطس 2019اخصائي عالقات موظفين

2,900$دبــي18 - 22 أغسطس 2019دبلوم إدارة القوى البشرية وإعداد الكفايات
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2,900$دبــي18 - 22 أغسطس 2019تطبيقات الجودة الشاملة في ادارة الموارد البشرية

3,500$اسطنبول19 - 23 أغسطس 2019التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة وتطوير الموارد البشرية

3,500$اسطنبول19 - 23 أغسطس 2019السياسات الحديثة للتطوير اإلداري والموارد البشرية

3,500$اسطنبول19 - 23 أغسطس 2019دبلوم إدارة القوى البشرية وإعداد الكفايات

 Mini MBA - 5,400$اسطنبول19 - 30 أغسطس 2019االدارة الحديثة والشاملة للموراد البشرية

3,500$ماليزيا 19 - 23 أغسطس 2019الجودة والتميز في قياس وتطوير األداء الوظيفي

3,500$ماليزيا 19 - 23 أغسطس 2019تدريب وتنمية الموارد البشرية وفقًا ألفضل الممارسات الحديثة

3,500$ماليزيا 19 - 23 أغسطس 2019ادارة االفراد الحديثة: مهارات إدارة شؤون الموظفين

2,900$دبــي25 - 29 أغسطس 2019التوجهات العصرية في إدارة المواهب والتدريب

2,900$دبــي25 - 29 أغسطس 2019إدارة المخاطـر في الموارد البشرية

5,400$دبــي25 أغسطس - 05 سبتمبر 2019اإلدارة الشاملة المتقدمة للموارد البشرية - 10 ايام

3,500$ماليزيا 26 - 30 أغسطس 2019االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية - شريك األعمال

سبتمبر
2,900$دبــي01 - 05 سبتمبر 2019ادارة التحول االستراتيجي للموارد البشرية وتطوير الهيكل التنظيمي

2,900$دبــي08 - 12 سبتمبر 2019المنظومة المتكاملة لإلدارة الفعالة للموارد البشرية

2,900$دبــي08 - 12 سبتمبر 2019إستراتيجيات و تقنيات إدارة الموارد البشرية الفعالة

2,900$دبــي08 - 12 سبتمبر 2019تصميم الهياكل التنظيمية والتوصيف الوظيفي

2,900$دبــي08 - 12 سبتمبر 2019تنمية الموارد البشرية في ظل االقتصاد المبني على المعرفة

2,900$دبــي08 - 12 سبتمبر 2019تصميم خرائط الجدارات ورسم المسارات الوظيفية

2,900$دبــي08 - 12 سبتمبر 2019التكنولوجيا والتوجهات الحديثة في ممارسات الموارد البشرية

2,900$دبــي08 - 12 سبتمبر 2019األخصائي المعتمد في المزايا والتعويضات

2,900$دبــي08 - 12 سبتمبر 2019إعداد وتطوير الخطط االستراتيجية للموارد البشرية

2,900$دبــي08 - 12 سبتمبر 2019اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية

2,900$دبــي15 - 19 سبتمبر 2019السياسات الحديثة للتطوير اإلداري والموارد البشرية
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HR KPI\'s - 2,900$دبــي15 - 19 سبتمبر 2019مؤشرات ومقاييس األداء الرئيسية إلدارة الموارد البشرية

2,900$دبــي15 - 19 سبتمبر 2019تخطيط وتنمية القوى العاملة - مستوى متقدم

 Mini MBA - 5,400$دبــي15 - 26 سبتمبر 2019االدارة الحديثة والشاملة للموراد البشرية

2,900$دبــي22 - 26 سبتمبر 2019ادارة التحول االستراتيجي للموارد البشرية وتطوير الهيكل التنظيمي

2,900$دبــي22 - 26 سبتمبر 2019االتجاهات الحديثة فى اقتصاديات الموارد البشرية

2,900$دبــي22 - 26 سبتمبر 2019استراتيجيات االستثمار الذكي في الموارد البشرية

2,900$دبــي22 - 26 سبتمبر 2019تدريب وتنمية الموارد البشرية وفقًا ألفضل الممارسات الحديثة

2,900$دبــي22 - 26 سبتمبر 2019أساسيات ادارة الموارد البشرية

2,900$دبــي22 - 26 سبتمبر 2019تطوير قدرات الموارد البشرية وفق أفضل المعايير العالمية

2,900$دبــي22 - 26 سبتمبر 2019افضل ممارسات وسياسات تطوير وصيانة الموارد البشرية

2,900$دبــي22 - 26 سبتمبر 2019إدارة وتخطيط التعاقب الوظيفي والتوطين الفعال

2,900$دبــي22 - 26 سبتمبر 2019االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية - شريك األعمال

5,400$دبــي22 سبتمبر - 03 أكتوبر 2019إدارة الموارد البشرية والتطوير الوظيفي - المستوى االحترافي

2,900$دبــي29 سبتمبر - 03 أكتوبر 2019التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة وتطوير الموارد البشرية

2,900$دبــي29 سبتمبر - 03 أكتوبر 2019تطبيقات الجودة الشاملة في ادارة الموارد البشرية

2,900$دبــي29 سبتمبر - 03 أكتوبر 2019جدارات التميز واالبداع لمحترفي الموارد البشرية

5,400$دبــي29 سبتمبر - 10 أكتوبر 2019اإلدارة الشاملة المتقدمة للموارد البشرية - 10 ايام

أكتوبر
2,900$دبــي06 - 10 أكتوبر 2019األنظمة المتكاملة والحديثة في التدريب والتطوير الوظيفي

2,900$دبــي06 - 10 أكتوبر 2019األدوات الفعالة والحديثة إلعداد هياكل األجور والحوافز

2,900$دبــي06 - 10 أكتوبر 2019إستراتيجيات تحليل االحتياجات وصياغة المسار المستقبلي لتطوير الكفاءات

2,900$دبــي06 - 10 أكتوبر 2019أخـصائي الـتـدريـب والتـطوير الوظـيفي المعـتمد

2,900$دبــي06 - 10 أكتوبر 2019االبداع في إدارة المعرفة ورفع كفاءة األداء

2,900$دبــي06 - 10 أكتوبر 2019االبتكار في إدارة الموارد البشرية وسعادة الموظفين

2,900$دبــي06 - 10 أكتوبر 2019التوجهات العصرية في إدارة المواهب والتدريب

https://euromatech-me.com/فئة-البرامج/الإدارية-والقيادية-وتطوير-الذات


www.euromatech.ae

12Training Calendar 2019

الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
)بالدوالر االمريكي(

دورات وبرامج الموارد البشرية والتدريب ) 2019 (

TM

  A
P

PRO

VED    2018    P
RO

VID
E

R

H
R 

 C
ER

TIFICATION  INSTITU
TE

®

2,900$دبــي06 - 10 أكتوبر 2019إدارة المخاطـر في الموارد البشرية

2,900$دبــي06 - 10 أكتوبر 2019التدريب التأهيلي والتمتين واإلحالل الوظيفي )متقدم(

5,400$دبــي06 - 17 أكتوبر 2019االخصائي المعتمد في الموارد البشرية

2,900$دبــي13 - 17 أكتوبر 2019األخصائي المعتمد في االستقطاب والتعيين

2,900$دبــي13 - 17 أكتوبر 2019الدبلوم التطبيقي في تصميم الوظائف وإدارة المرتبات واألجور

2,900$دبــي13 - 17 أكتوبر 2019اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية

2,900$دبــي13 - 17 أكتوبر 2019الجودة والتميز في قياس وتطوير األداء الوظيفي

2,900$دبــي13 - 17 أكتوبر 2019توصيف وبناء الجدرات الوظيفية وإدارة األداء

HRBI 2,900$دبــي13 - 17 أكتوبر 2019أدوات ذكاء األعمال فى إدارة الموارد البشرية

2,900$دبــي13 - 17 أكتوبر 2019اخصائي عالقات موظفين

3,900$دبــي13 - 17 أكتوبر 2019تحليل وتصميم وتوصيف الوظائف وتقويم األداء الوظيفي

2,900$دبــي20 - 24 أكتوبر 2019المنظومة المتكاملة لإلدارة الفعالة للموارد البشرية

2,900$دبــي20 - 24 أكتوبر 2019التكنولوجيا والتوجهات الحديثة في ممارسات الموارد البشرية

2,900$دبــي20 - 24 أكتوبر 2019دبلوم إدارة القوى البشرية وإعداد الكفايات

2,900$دبــي20 - 24 أكتوبر 2019اعداد سياسات وإجراءات الموارد البشرية الفعالة

2,900$دبــي20 - 24 أكتوبر 2019ادارة االفراد الحديثة: مهارات إدارة شؤون الموظفين

2,900$دبــي20 - 24 أكتوبر 2019األخصائي المعتمد في المزايا والتعويضات

HR KPI\'s - 2,900$دبــي20 - 24 أكتوبر 2019مؤشرات ومقاييس األداء الرئيسية إلدارة الموارد البشرية

 Mini MBA - 5,400$دبــي20 - 31 أكتوبر 2019االدارة الحديثة والشاملة للموراد البشرية

5,400$دبــي20 - 31 أكتوبر 2019المعايير الحديثة في إدارة الموارد البشرية وتطوير شؤون الموظفين - 10 ايام

5,400$دبــي20 - 31 أكتوبر 2019الدبلوم اإلحترافي في إدارة الموارد البشرية

2,900$دبــي27 - 31 أكتوبر 2019السياسات الحديثة للتطوير اإلداري والموارد البشرية

2,900$دبــي27 - 31 أكتوبر 2019إستراتيجيات و تقنيات إدارة الموارد البشرية الفعالة

2,900$دبــي27 - 31 أكتوبر 2019تطوير قدرات الموارد البشرية وفق أفضل المعايير العالمية

2,900$دبــي27 - 31 أكتوبر 2019االتجاهات الحديثة في التدريب والتطوير الوظيفي

https://euromatech-me.com/فئة-البرامج/الإدارية-والقيادية-وتطوير-الذات
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نوفمبر
2,900$دبــي03 - 07 نوفمبر 2019افضل ممارسات وسياسات تطوير وصيانة الموارد البشرية

2,900$دبــي03 - 07 نوفمبر 2019ادارة التحول االستراتيجي للموارد البشرية وتطوير الهيكل التنظيمي

2,900$دبــي03 - 07 نوفمبر 2019إعداد وتطوير الخطط االستراتيجية للموارد البشرية

2,900$دبــي03 - 07 نوفمبر 2019تصميم خرائط الجدارات ورسم المسارات الوظيفية

2,900$دبــي03 - 07 نوفمبر 2019تطبيقات الجودة الشاملة في ادارة الموارد البشرية

2,900$دبــي03 - 07 نوفمبر 2019إدارة وتخطيط التعاقب الوظيفي والتوطين الفعال

2,900$دبــي03 - 07 نوفمبر 2019االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية - شريك األعمال

2,900$دبــي03 - 07 نوفمبر 2019تصميم الهياكل التنظيمية والتوصيف الوظيفي

2,900$دبــي10 - 14 نوفمبر 2019جدارات التميز واالبداع لمحترفي الموارد البشرية

2,900$دبــي10 - 14 نوفمبر 2019استراتيجيات االستثمار الذكي في الموارد البشرية

2,900$دبــي10 - 14 نوفمبر 2019تخطيط وتنمية القوى العاملة - مستوى متقدم

5,400$دبــي10 - 21 نوفمبر 2019إدارة الموارد البشرية والتطوير الوظيفي - المستوى االحترافي

2,900$دبــي17 - 21 نوفمبر 2019التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة وتطوير الموارد البشرية

2,900$دبــي17 - 21 نوفمبر 2019الدبلوم التطبيقي في تصميم الوظائف وإدارة المرتبات واألجور

2,900$دبــي17 - 21 نوفمبر 2019التوجهات العصرية في إدارة المواهب والتدريب

2,900$دبــي17 - 21 نوفمبر 2019أساسيات ادارة الموارد البشرية

2,900$دبــي17 - 21 نوفمبر 2019إدارة المخاطـر في الموارد البشرية

3,500$اسطنبول18 - 22 نوفمبر 2019دبلوم إدارة القوى البشرية وإعداد الكفايات

3,500$اسطنبول18 - 22 نوفمبر 2019األدوات الفعالة والحديثة إلعداد هياكل األجور والحوافز

HRBI 3,500$اسطنبول18 - 22 نوفمبر 2019أدوات ذكاء األعمال فى إدارة الموارد البشرية

3,500$اسطنبول18 - 22 نوفمبر 2019ادارة االفراد الحديثة: مهارات إدارة شؤون الموظفين

3,500$اسطنبول18 - 22 نوفمبر 2019الجودة والتميز في قياس وتطوير األداء الوظيفي

HR KPI\'s - 3,500$اسطنبول18 - 22 نوفمبر 2019مؤشرات ومقاييس األداء الرئيسية إلدارة الموارد البشرية

3,500$اسطنبول18 - 22 نوفمبر 2019تطبيقات الجودة الشاملة في ادارة الموارد البشرية

3,500$ماليزيا 18 - 22 نوفمبر 2019االتجاهات الحديثة في التدريب والتطوير الوظيفي

2,900$دبــي24 - 28 نوفمبر 2019االتجاهات الحديثة فى اقتصاديات الموارد البشرية

5,400$دبــي24 نوفمبر - 05 ديسمبر 2019اإلدارة الشاملة المتقدمة للموارد البشرية - 10 ايام

5,400$دبــي24 نوفمبر - 05 ديسمبر 2019االخصائي المعتمد في الموارد البشرية
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ديسمبر
2,900$دبــي01 - 05 ديسمبر 2019األدوات الفعالة والحديثة إلعداد هياكل األجور والحوافز

2,900$دبــي01 - 05 ديسمبر 2019تنمية الموارد البشرية في ظل االقتصاد المبني على المعرفة

2,900$دبــي01 - 05 ديسمبر 2019تطوير قدرات الموارد البشرية وفق أفضل المعايير العالمية

2,900$دبــي01 - 05 ديسمبر 2019الجودة والتميز في قياس وتطوير األداء الوظيفي

2,900$دبــي01 - 05 ديسمبر 2019األخصائي المعتمد في المزايا والتعويضات

2,900$دبــي01 - 05 ديسمبر 2019االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية - شريك األعمال

2,900$دبــي08 - 12 ديسمبر 2019إستراتيجيات تحليل االحتياجات وصياغة المسار المستقبلي لتطوير الكفاءات

2,900$دبــي08 - 12 ديسمبر 2019ادارة التحول االستراتيجي للموارد البشرية وتطوير الهيكل التنظيمي

2,900$دبــي08 - 12 ديسمبر 2019تصميم خرائط الجدارات ورسم المسارات الوظيفية

2,900$دبــي08 - 12 ديسمبر 2019الدبلوم التطبيقي في تصميم الوظائف وإدارة المرتبات واألجور

2,900$دبــي08 - 12 ديسمبر 2019ادارة االفراد الحديثة: مهارات إدارة شؤون الموظفين

2,900$دبــي08 - 12 ديسمبر 2019االبداع في إدارة المعرفة ورفع كفاءة األداء

2,900$دبــي08 - 12 ديسمبر 2019اخصائي عالقات موظفين

2,900$دبــي08 - 12 ديسمبر 2019التكنولوجيا والتوجهات الحديثة في ممارسات الموارد البشرية

HR KPI\'s - 2,900$دبــي08 - 12 ديسمبر 2019مؤشرات ومقاييس األداء الرئيسية إلدارة الموارد البشرية

2,900$دبــي08 - 12 ديسمبر 2019االتجاهات الحديثة في التدريب والتطوير الوظيفي

2,900$دبــي08 - 12 ديسمبر 2019األخصائي المعتمد في االستقطاب والتعيين

2,900$دبــي08 - 12 ديسمبر 2019اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية

2,900$دبــي08 - 12 ديسمبر 2019تحليل وتصميم وتوصيف الوظائف وتقويم األداء الوظيفي

5,400$دبــي08 - 19 ديسمبر 2019إدارة الموارد البشرية والتطوير الوظيفي - المستوى االحترافي

 Mini MBA - 5,400$دبــي08 - 19 ديسمبر 2019االدارة الحديثة والشاملة للموراد البشرية

5,400$دبــي08 - 19 ديسمبر 2019الدبلوم اإلحترافي في إدارة الموارد البشرية

2,900$دبــي15 - 19 ديسمبر 2019المنظومة المتكاملة لإلدارة الفعالة للموارد البشرية

2,900$دبــي15 - 19 ديسمبر 2019إستراتيجيات و تقنيات إدارة الموارد البشرية الفعالة
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2,900$دبــي15 - 19 ديسمبر 2019توصيف وبناء الجدرات الوظيفية وإدارة األداء

2,900$دبــي15 - 19 ديسمبر 2019أخـصائي الـتـدريـب والتـطوير الوظـيفي المعـتمد

2,900$دبــي22 - 26 ديسمبر 2019األخصائي المعتمد في االستقطاب والتعيين

2,900$دبــي22 - 26 ديسمبر 2019اعداد سياسات وإجراءات الموارد البشرية الفعالة

2,900$دبــي22 - 26 ديسمبر 2019األنظمة المتكاملة والحديثة في التدريب والتطوير الوظيفي

2,900$دبــي22 - 26 ديسمبر 2019إعداد وتطوير الخطط االستراتيجية للموارد البشرية

2,900$دبــي22 - 26 ديسمبر 2019إدارة وتخطيط التعاقب الوظيفي والتوطين الفعال

2,900$دبــي22 - 26 ديسمبر 2019أساسيات ادارة الموارد البشرية

HRBI 2,900$دبــي22 - 26 ديسمبر 2019أدوات ذكاء األعمال فى إدارة الموارد البشرية

2,900$دبــي22 - 26 ديسمبر 2019التدريب التأهيلي والتمتين واإلحالل الوظيفي )متقدم(

5,400$دبــي22 ديسمبر - 02 يناير 2020المعايير الحديثة في إدارة الموارد البشرية وتطوير شؤون الموظفين - 10 ايام

2,900$دبــي29 ديسمبر - 02 يناير 2020تدريب وتنمية الموارد البشرية وفقًا ألفضل الممارسات الحديثة

2,900$دبــي29 ديسمبر - 02 يناير 2020السياسات الحديثة للتطوير اإلداري والموارد البشرية

2,900$دبــي29 ديسمبر - 02 يناير 2020دبلوم إدارة القوى البشرية وإعداد الكفايات

https://euromatech-me.com/فئة-البرامج/الإدارية-والقيادية-وتطوير-الذات
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نمـــــوذج التسجيــــــل

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: 

:  9.00 صباحًا 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.

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.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقدًا

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

.............................: اإلدارة  الوظيفة:...................................   ................................. المسؤول:  الشخص  إسم 

..............................: الفاكس:   .................................. الهاتف:  رقم   ......................................... المؤسسة: 

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك
رسوم األشترا

طريقة الدفع
اسـتمارة الـحجز

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


