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مقدمة:
هدف هذه الدورة إلى تسليط الضوء ىلعاألهمية المتزايدة لمفهوم إدارة الموارد البشرية وأنشطتها المختلفة، وخاصة في الوضع االقتصادي المضطرب الحالي. تقدم الدورة شرح 
عملي لمفاهيم وأطر العمل الرئيسية الالزمة إلدارة الموارد البشرية وتنظيمها. سيتعّر ف المشاركين ىلعهيكل ووظيفة الموارد البشرية، وفريق العمل الخاص اهببما في ذلك 

أدوارهم. كما وستتناول سلسلة تطوير القيمة في الموارد البشرية.

تعّر ف هذه الدورة المشاركين موهفم ىلعاستقطاب المواهب لتوظيف ذوي المهارات والخبرات بهدف تلبية االحتياجات التنظيمية ومتطلبات العمل. وتتضمن هذه العملية استقطاب 
وتقييم المرشحين وتوظيفهم لملء األدوار المطلوبة وتحقيق األهداف االستراتيجية للمؤسسة والمتطلبات التشغيلية. عالوة ىلعذلك، فوسيتعلم المشاركين نظام إدارة أداء الموظفين 
الذي يتماشى عماستراتيجية الموارد البشرية والخطوات المّت بعة لتقييم الموظفين لرصد األداء مما يساهم في تحقيق األهداف الشاملة للمؤسسة باالضافة الى تصميم إستراتيجية 

المكافأت والمزايا وفهم أنواع المكافأت المختلفة.

أهم فوائد حضور الدورة:
w التعرف على تاريخ ومراحل تطّو ر إدارة الموارد البشرية باإلضافة إلى التعرف· العمليات الرئيسية والخدمات التى تقدمها اإلدارة
w تعلم كيفية إستقطاب المواهب وتوظيف القوى العاملة التي تتمتع تعلم· بالمهارات المناسبة إلحتياجات مؤسستك اإلستراتيجية والتشغيلية
w  تعلم نظام إدارة األداء بما في ذلك تخطيط وتحليل األداء
w التعرف على أحدث خطط وأنظمة التدريب والتطوير الوظيفي
w تعلم كيفية تصميم إستراتيجية المكافآت والمزايا وفهم أنواع المكافآت تعلم، المختلفة إلستقطاب الموظفين، وتحفيزهم، وإستبقائهم
w ·إدارة عملية تخطيط القوى العاملة وفهم اإلستراتيجيات ذات الصلة

اهداف الدورة التدريبية:
w اكتساب مهارات حقيقية ومميزة فى دراسة وتحليل قدرات الموارد البشرية
w التحليل المنطقى لقدرات الموارد البشرية وكيفية استغاللها بشكل فعال لتحقيق اهداف المنظمة
w .االنتقال بإدارة الموارد البشرية فى مكان عملك للعمل بفكر متطور يعتمد على تحليل، وتنمية وتطوير قدرات القوى العاملة
w .تحليل الدور االستراتيجي للقوى العاملة و اساليب تنمية الموارد البشرية لتحقيق أهداف المنظمة
w .وضع استراتيجيات فعالة للربط بين تطوير الموارد البشرية وتحقيق نتائج ملموسة فى تحسين اداء المنظمة ككل
w .التحليل المنطقي لقدرة انشطة تنمية الموارد البشرية فى تحسين األداء التنظيمي
w ايجاد وتطوير الحلول المقترحة لمعالجة الثغرات ومناطق القصور لقدرات الموارد البشرية، وذلك بواسطة دراسة وتطبيق األطر النظرية والتطبيقات العملية
w تطبيق المهارات المكتسبة اثناء البرنامج في بناء وتطوير قدرات الموارد البشرية لتحقيق اهداف المنظمة

الفئات المستهدفة:
w موظفين ومشرفين ومدراء اقسام وإدارات الموارد البشرية
w موظفين ومشرفين ومدراء اقسام وادارات التطوير االداري
w موظفين ومشرفين ومدراء اقسام وادارات الشؤون االدارية
w موظفين ومشرفين ومدراء اقسام وادارات شؤون الموظفين
w موظفين ومشرفين ومدراء اقسام وادارات تخطيط القوي العاملة
w موظفين ومشرفين ومدراء اقسام وادارات التدريب مراكز ووحدات التدريب
w مستشاري التدريب والموارد البشرية والتطوير المؤسسي

المحتويات الرئيسية للبرنامج :
w تطوير قدرات القوي العاملة و تنمية الموارد البشرية
w الموارد البشرية ومساهمتها فى خلق ميزة تنافسية للمنظمة
w تحليل القدرات الديناميكية للمنظمة
w استراتيجيات تطوير و تنمية الموارد البشرية
w آليات تقييم العائد على االستثمار من تطوير و تنمية الموارد البشرية
w التعلم التنظيمي والمؤسسي واستثمار خبرات المنظمة واألفراد العاملين بها
w مفهوم إدارة المعرفة وإدارة المعلومات
w نظم معلومات الموارد البشرية وإدارة المعلومات
w إدارة التطوير الوظيفي وتنمية قدرات العاملين والمنظمة



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

اإلدارة المتقدمة للموارد البشرية ®
Advanced HR Administration

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

جدول وبرنامج الدورة:

لمحة ع ماة على إدارة الموارد البشرية

w مقدمة والتعريف بإدارة الموارد البشرية
w تاريخ إدارة الموارد البشرية
w دور المهني في الموارد البشرية
w تعريف وتحديد أصحاب العالقة الداخليين والخارجيين
w أهداف ومهام إدارة الموارد البشرية
w فرق عمل إدارة الموارد البشرية
w هياكل إدارة الموارد البشرية
w سلسلة تطوير القيمة في المؤسسة
w سلسلة تطوير القيمة في إدارة الموارد البشرية
w دراسة حالة: تطبيق المفاهيم المذكورة أعاله

إستقطاب المواهب

w تعريف عملية استقطاب المواهب
w التحديات الرئيسية إلدارة الموارد البشرية، فيما يتعلق بإستقطاب المواهب
w العالمة التجارية للتوظيف
w القيمة االفتراضية للموظف
w التحليل الوظيفي
w دراسة حالة: تطبيق المفاهيم المذكورة أعاله

إستقطاب المواهب )تتمة(

w التوثيق الوظيفي
w الوصف الوظيفي
w المتطلبات الوظيفية
w الكفاءات الوظيفية
w مصادر التوظيف الداخلية والخارجية
w عملية اختيار المواهب
w البرنامج التعريفي للموظفين الجدد
w دراسة حالة: تطبيق المفاهيم المذكورة أعاله

نظام إدارة أداء الموظفين

w أهداف نظام إدارة األداء
w المبادئ األساسية لنظام إدارة األداء
w ركائز نظام إدارة األداء
w إلاطر العا مللكفاءات السلوكية
w مراحل نظام إدارة األداء
w المرحلة األولى: تخطيط األداء
w دراسة حالة: تطبيق المفاهيم المذكورة أعاله

نظام إدارة أداء الموظفين )تتمة(

w المرحلة الثانية: المراجعة النصف سنوية
w المرحلة الثالثة: تقييم األداء السنوي
w المرحلة الرابعة: إحتساب نتيجة األداء النهائي
w عملية الشكاوى والتظلمات
w عملية تحديد المكافآت المرتبطة األداء
w عملية إدارة األداء المتدني
w دراسة حالة: تطبيق المفاهيم المذكورة أعاله

نظام التدريب والتطوير

w الهدف من التدريب والتطوير
w التمييز بين أنشطة التدريب وأنشطة التطوير ·تصميم التدريب والتطوير
w طرق التقييم التدريب
w المسار الوظيفي
w دراسة حالة: تطبيق المفاهيم المذكورة أعاله

المكافآت والمزايا

w تعريف المكافآت والمزايا
w فلسفة المكافآت
w المساواة في األجور )الداخلية أو الخارجية( ·إستراتيجية المكافآت والمزايا
w اإلبالغ عن استراتيجية المكافآت والمزايا ·أنظمة المكافآت
w المزايا والمتطلبات األساسية
w دراسة حالة: تطبيق المفاهيم المذكورة أعاله

تخطيط القوى العاملة والتعاقب الوظيفي

w تعريف إدارة القوى العاملة
w عملية التخطيط للقوى العاملة
w خطة التوظيف
w إستراتيجيات إدارة القوى العاملة ·عملية التخطيط للتعاقب الوظيفي
w دراسة حالة: تطبيق المفاهيم المذكورة أعاله



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

)اإلدارة المتقدمة للموارد البشرية ®(

Advanced HR Administration

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.


