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مقدمة:
الخاصة  واالجراءات  السياسات  اعداد  على  المشاركين  لتأهيل  البرنامج  هذا  صمم 
السياسات  وتحديث  اعداد  على  القدرة  لديهم  بالشركة. ليصبح  البشرية  الموارد  بإدارة 
الخبرة  اهدافها.وإكسابهم  تحقيق  على  الشركة  وتساعد  احترافية  بصورة  واالجراءات 
وتخطيط  البشرية  الموارد  ادارة  داخل  واالنشطة  العمليات  لتحليل  تؤهلهم  التي  العملية 
العمل بكفاءة.كذلك يتدرب المشاركون على تحويل االهداف والغايات االستراتيجية الى 

برامج عمل ووضعها موضع التنفيذ.

هي فوائد أدلة سياسات وإجراءات إدارة الموارد البشرية؟
w .تحديد السياسات والتوجيهات التي تحدد العالقة بين المؤسسة وموظفيها
w  وتشريعات قانون  مع  االمتثال  لضمان  الضرورية  والتوجيهات  اإلرشادات  توفير 

العمل وأفضل الممارسات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية
w  لتحقيق األهمية االستراتيجية المؤسسي  المؤسسية وضمان االلتزام  القدرات  تعزيز 

إلدارة الموارد البشرية
w  وضع السياسات والمبادئ والقواعد والعمليات المتعلقة بتطبيق وتنظيم كافة وظائف

إدارة الموارد البشرية في المؤسسة
w ضمان ربط رؤية المؤسسة مع عملياتها اليومية

أهداف الدورة:
w :سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من
w  النجاح في  مساهماتها  وتحديد  البشرية  الموارد  ومسؤوليات  وظائف  جميع  ذكر 

المؤسسي

w تحديد الفرق بين السياسات والعمليات واإلجراءات
w تطبيق سياسات الموارد البشرية المناسبة وتقنيات كتابة اإلجراءات
w وصف الغرض والفائدة من سياسات وإجراءات الموارد البشرية
w وضع سياسات وإجراءات الموارد البشرية

الفئات المستهدفة:
األخصائيون في مجال تخطيط الموارد البشرية أو إدارة الموارد البشرية والمسؤولون 
مباشرة عن وضع سياسات وإجراءات الموارد البشرية. هذه الدورة مناسبة أيضًا لمدراء 
الموارد البشرية الذين يرغبون في صقل مهاراتهم في كتابة سياسات وإجراءات الموارد 

البشرية.

محاور البرنامج :
w ادارة الموارد البشرية االهداف والغايات
w ما المقصود بالسياسات واللوائح الداخلية للموارد البشرية
w ما المقصود بإجراءات العمل الداخلي بإدارة الموارد البشرية
w نطاق العمل في الموارد البشرية
w التأثيرات الحالية والمرتقبة على الموارد البشرية
w العمليات واالنشطة داخل الموارد البشرية
w الهيكل التنظيمي وعالقته بسياسات وإجراءات الموارد البشرية
w المراحل العملية العداد السياسات واالجراءات للموارد البشرية
w التحليل الوظيفي وعالقته بالموارد البشرية
w مكونات النظام الداخلي للموارد البشرية
w وضع السياسات واللوائح موضع التنفيذ

الوحدة األولى:
إدارة الموارد البشرية

w نحو تعريف حديث
w الوظائف الرئيسية في إدارة الموارد البشرية
w إدارة الموارد البشرية المبنية على الكفاءة
w أهداف الموارد البشرية: نموذج ألدوار متعددة
w الموارد البشرية كشريك عمل
w  الدور إلى  التقليدي  الدور  من  البشرية   الموارد  انتقال  البشرية:  الموارد  كفاءات 

االستراتيجي

الوحدة الثانية:
الدور االستراتيجي للموارد البشرية

w تطور الموارد البشرية إلى قسم استراتيجي
w خطوات بناء الدور االستراتيجي للموارد البشرية
w السياسات واإلجراءات باعتبارها حجر األساس في الموارد البشرية االستراتيجية

الوحدة الثالثة:
سياسات وإجراءات الموارد البشرية

w ما هي سياسات وإجراءات الموارد البشرية وما أهمية وجودها
w السياسات مقابل اإلجراءات

w لماذا يعد تحديد سياسات وإجراءات الموارد البشرية أمر مطلوب؟
w التعبير عن قيم المؤسسة في سياسات وإجراءات الموارد البشرية
w صياغة سياسات وإجراءات الموارد البشرية
w تمارين عملية لكتابة سياسات وإجراءات الموارد البشرية

الوحدة الرابعة:
تطوير إجراءات الموارد البشرية

w تحديد العمليات واإلجراءات
w االختالف بين العمليات واإلجراءات
w األمور الواجب أخذها بعين االعتبار عند وضع العمليات واإلجراءات
w بناء العمليات الخاصة بك
w استخدام رموز المخطط االنسيابي
w كتابة اإلجراءات بشكل مفّصل لدعم خريطة العمليات
w األمور الرئيسية الواجب أخذها بعين االعتبار عند وضع إجراءات الموارد البشرية
w عملية التنمية
w تطوير إجراءات الموارد البشرية - التطبيق العملي

الوحدة الخامسة:
)HRMS( نظم إدارة الموارد البشرية

w عالقة نظم إدارة الموارد البشرية بالسياسات واإلجراءات
w تطبيقات عملية



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 :........................)إعداد وتطوير أدلة وسياسات ونماذج إدارة الموارد البشرية ®( 

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.


