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مقدمة:

الهندسة في جوهرها هو خلق القيمة، وإعادة الهندسة هي تعظيم القيمة سواء للمنتج أو للمستخدم، والقيمة هي الربحية بالنسبة للمنتج، وهي اإلشباع والمنفعة بالنسبة للمستخدم. 
وإعادة هندسة الموارد البشرية ال تخرج عن هذا المفهوم، فهي محاولة مخططة ومبرمجة لتعظيم قيمة الموارد البشرية.

لتحقق القوة المؤسسية والتنافسية للمنظمة أعلى انتاجية وأعلى ربحية، وللفرد ذاته أعلى دخل وأعلى قدر من الرضا الوظيفي. وإعادة هندسة الموارد البشرية ال تقتصر فقط على 
إعادة تكوين وتشكيل محتوى المعارف والمهارات لدى رأس المال البشري، وتفعيل استخدامه لصالح المنظمة، وتحويله إلى رأس مال فكري قارد على تدعيم وتنمية القوة المؤسسية 
والتنافسية للمنظمة ... ولكنها تتجاوز ذلك إلى إعادة تصميم ليس فقط األدوات واألساليب التي يتم بها إعادة تصميم وتكوين رأس المال البشري في المنظمة )االختيار، التدريب، 

المسارات الوظيفية( ولكن إعادة تصميم األسس والمبادئ والعمليات التي يتم على أساسها إدارة نظام الموارد البشرية في المنظمة ككل.

أهداف البرنامج التدريبي :

w التعريف بالمفاهيم األساسية إلعادة هندسة العمليات اإلدارية بشكل عام ،وإعادة هندسة الموارد البشرية بشكل خاص
w إطالع المشاركين على أهم األفكار األساسية في عمليات هندسة وهيكلة الموارد البشرية في المؤسسات
w التعريف بمنهج إعادة هندسة العمليات اإلدارية والمراحل والخطوات التي تتم في إطار هذا المنهج
w التعريف بالعمليات عالية القيمة والعمليات منخفضة القيمة في عمليات إدارة وتنمية الموارد البشرية
w التدريب على كيفية استخدام مفاهيم إعادة هندسة العمليات اإلدارية في إعادة تشغيل وتكوين الموارد البشرية
w التدريب على تطبيق منهج إعادة الهندسة في إعادة هندسة عمليات إدارة الموارد البشرية
w  إكساب المشاركين مهارات إعادة هندسة وحدات الخدمات اإلدارية والموارد البشرية بشكل عام ووحدة التقييم والتدريب بشكل خاص، كأهم محاور من محاور بناء وتطوير

الكوادر البشرية
w  تمكين المشاركين من التطبيقات العملية التي تمكنهم من القدرة على إعداد وصياغة األنظمة الجديدة لوحدة الموارد البشرية ورفدهم بنماذج وتجارب عملية متكاملة إلعادة

هندسة الموارد البشرية

محاور البرنامج:

w المفاهيم األساسية في إعادة الهندسة
w عمليات إدارة وتنمية الموارد البشرية من منظور إعادة الهندسة
w إعادة هندسة تخطيط الموارد البشرية وعالقتها بالتنظيم
w إعادة هندسة تحليل و تصميم الوظائف
w                  إعادة هندسة اختيار العاملين و تقييم أداءهم
w إعادة هندسة تنمية الموارد البشرية
w إعادة هندسة عمليات النشاط التدريبي
w إعادة هندسة عناصر العملية التدريبية
w )إعادة هندسة المساعدات التدريبية )تكنولوجيا التدريب
w إعادة هندسة العمليات عالية القيمة في إدارة الموارد البشرية
w إعادة هندسة عملية اختيار العمالة
w إعادة هندسة المسارات الوظيفية
w إعادة هندسة تقييم أداء العاملين
w إعادة هندسة ثقافة المنظمة
w حاالت عملية وتطبيقية، ومختبرات وورش عمل

لمن يوجه البرنامج التدريبي؟

المدراء التنفيذين، ومدراء الموارد البشرية ومساعديهم، ومدراء إدارة التنظيم والتطوير اإلداري والوظيفي الداخلي ومساعديهم ومدراء تخطيط القوى العاملة ومدراء التدريب 
ومدراء الخدمات الخدمات والشئون اإلدارية، ومن يتم إعدادهم وتأهيلهم لتلقد المناصب السابقة، ومن يرغبون في تأهيل قدراتهم في المجال.
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مفهوم إعادة الهندسة والهيكلة التنظيمية

w مفهوم إعادة الهندسة وإعادة الهيكلة

w األدوار الرئيسية لوحدة الموارد البشرية

w أسس ومبادئ إعادة هندسة العمليات اإلدارية

w مفهوم تحليل وتقييم الوظائف واألدلة التنظيمية

w هيكل مهام وأنشطة الموارد البشرية والوحدات المساعدة

w العالقات بين العاملين في إطار الموارد البشرية

عمليات إدارة الموارد البشرية من منظور إعادة الهندسة

w عمليات إدارة وتنمية الموارد البشرية عالية القيمة

w عمليات إدارة وتنمية الموارد البشرية ذات البعد الرقابي

w ضوابط ومعايير إعادة هندسة عمليات إدارة وتنمية الموارد البشرية

w )منهج إعادة هندسة العمليات اإلدارية )المراحل..المهام..الخطوات

كيفية إعادة هندسة الخدمات اإلدارية

w تحليل األدء الفعلي للوحدة اإلدارية وعالقاتها

w إعادة صياغة مهام وحدة الخدمات اإلدارية

w بناء العالقات بين الوحدات وتوزيع األنشطة

w السياسات واإلجراءات واألدلة التنظيمية

w تقييم الكفاءات والفجوات

إعادة هندسة وحدة شئون العاملين) الموارد البشرية(

w تحليل األدلة واللوائح والسياسيات القائمة

w مراجعة القوانين والتشريعات المحلية ذات العالقة واألنظمة الداخلية

w تقسيم وتنميط أنشطة الوحدة وصياغة السياسات

w تحليل اإلجراءات القائمة والتعديل بما يناسب السياسات

w أدوات صياغة النماذج وتطبيقاتها وتطويرها

إعادة هندسة وحدة التقييم والتدريب

w تحليل آليات التقييم القائمة

w استراتيجيات التقييم والتدريب الفعالة

w صياغة السياسات الخاصة بالتقييم والتدريب

w أدوات ونماذج التقييم والتدريب

w تطوير وتحسين أداء العملية التقييمية والتدريبية

 

محتوى البرنامج التدريبي:



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 :........................)افضل الممارسات الحديثة في إعادة هندسة 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.


