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المقدمة:
إن التطلع إلى المستقبل في عالم المنظمات والمؤسسات يستوجب استخدام التخطيط االستراتيجي لمواردها البشرية كأداة القراءة واستشراف المستقبل من حيث أنها أحد أركان 

المنظومة اإلدارية التي تتوج المسار الناجح للمؤسسة وتشكل حجر الزاوية والمؤشر الرئيسي لتقدمها ونحوها.

لقد أصبح مفروضا على المؤسسات الربط بين جهود تخطيط الموارد البشرية وخططها وتوجهاتها االستراتيجية، وذلك لضمان توفير حاجة استراتيجية المؤسسة من األعداد 
المناسبة من الموارد البشرية ذوي المهارات والمواصفات المطلوبة والتي تتوافق مع احتياجات التنفيذ الفعال للخطة االستراتيجية، ومن ثم تحقيق األهداف المستقبلية، حيث يساهم 
تخطيط الموارد البشرية في تحقيق التوازن بين حاجات استراتيجية المنظمة وأدائها الكلي المستقبلي من الموارد البشرية على اختالف أنواعها وبين ما سيكون متاحا من هذه الموارد 
في المنظمة مستقبال باإلضافة إلى ذلك فان تخطيط الموارد البشرية له دور في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بوظائف إدارة الموارد البشرية التي تعمل على تحقيق التكيف مع 

الظروف البيئية المحيطة وعلى تدعيم استراتيجية المؤسسات،

وتستهدف هذه الدورة، على مدى خمسة أيام، شرح مفهوم الدور االستراتيجي وأهميته، والتعرف على الممارسات اإلدارية الفضلى في التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية، 
وكذا التعرف على التحوالت والمتغيرات لكل من البيئة الداخلية والخارجية المؤثرة في التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية وكيفية التعامل معها ، والتعرف على مراحل إعداد 

وتطوير الخطة االستراتيجية للموارد البشرية، والتعرف على نماذج عملية في تطوير الخطة.

أهمية البرنامج:
إن أقوى ما تمتلكه المؤسسة لتنافس به هو موردها البشري ومن ثم البد من التخطيط اإلستراتيجي الفعال للموارد البشرية والذي يحدد بدقة الكفاءات والجدارات المطلوبة لتحقيق 
إستراتيجية المؤسسة وبيان العدد المالئم من هذه الكفاءات والجدارات ومتى تحتاجها المؤسسة، وتأتي أهمية البرنامج من اسلوب التدريب الذي يمزج بين المعرفة والتطبيق في 

ورش عمل وتصميم نماذج الخطة االستراتيجية للموارد البشرية.

اهداف البرنامج:
يهدف البرنامج التدريبي إلى إكساب المشاركين المهارات الفنية األساسية لتصميم نماذج تخطيط القوى العاملة اإلستراتيجية، ومن المتوقع في نهاية هذا البرنامج أن يصبح 

المشارك قادرا على:

إدراك المعنى المقصود باإلدارة اإلستراتيجية �
تمييز األدوات المختلفة المستخدمة في تخطيط الموارد البشرية �
القدرة على التحليل الوظيفي �
تزويد المتدربين بأنجح الممارسات في مجال تصميم الهياكل وإنشاء األدلة التنظيمية �
تمكين المشاركين من تصميم خطة الموارد البشرية اإلستراتيجية �

الفئات المستهدفة:
هذا البرنامج الشامل مناسب بشكل مثالي لكل من:

متخصصو الموارد البشرية أو أخصائيو الموارد البشرية والتدريب والتطوير الوظيفي والعاملين فيها الذين يسعون إلى اكتساب المزيد من المهارات العملية واألفكار الحديثة في 
جميع المجاالت الرئيسية للموارد البشرية. األفراد الذين يفكرون في االنتقال إلى دور إداري في الموارد البشرية.

النتائج التدريبية:
من المتوقع أن تتحقق النتائج التدريبية التالية:

زيادة المعرفة بعناصر اإلدارة اإلستراتيجية �
القدرة على ربط الموارد البشرية بالتخطيط اإلستراتيجي �
زيادة المعرفة بتحليل سوات �
زيادة المعرفة بمفهوم الموارد البشرية �
زيادة المعرفة بالتحليل والبطاقات الوظيفية �
القدرة على تصميم بطاقاتي وصف وتوصيف وظيفي �
القدرة على تحديد عدد العاملين �
القدرة على تصميم مخزون المهارات �
القدرة على تصميم خرائط اإلحالل �
القدرة على إعداد نماذج خطة الموارد البشرية اإلستراتيجية �
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الوحدة االولى :

نظم التخطيط اإلستراتيجي القوى العاملة
أھمية تخطيط القوى العاملة �
مراحل التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة �
تخطيط االستثمار البشري �
أسس ومتطلبات تخطيط القوى العاملة �
أساليب تخطيط القوى العاملة (األساليب الكمية – األساليب غير الكمية). ربط تخطيط  �

القوى العاملة برؤية ورسالة وأھداف المنظمة
متطلبات تحقيق تخطيط القوى العاملة الفعال �
المشاكل التي تعترض تحقيق تخطيط القوى العاملة الفعال �
تخطيط المستقبل الوظيفي للعاملين �
تخطيط استراتيجيات إدارة الرأس مال الفكري في المؤسسة �

الوحدة الثانية :

نماذج التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة " ندوة وورش عمل "
تحديد االتجاه االستراتيجي �
تصميم نظام إدارة الموارد البشرية �
تخطيط قوة العمل اإلجمالية �
إيجاد وتوليد الموارد البشرية المطلوبة �
تحليل عبء العمل في المستقبل �
تحديد تأثير التغيير المتوقع في الهيكل الوظيفي �
تحديد تأثير االستثمارات الجديدة �
االستثمار في تطوير الموارد البشرية واألداء �
تقييم وتقوية الكفاءة التنظيمية واألداء �

الوحدة الثالثة :

تصنيف القوى العاملة مع استراتيحية االعمال
تصنيف القوى العاملة، وفھم ديناميكيتھا �
التماشي مع استراتيجية االأعمال، واستخالص النتائج من التحليل �
تصميم حلول االأعمال لسياسات ومبادرات راس المال البسري �
ربط متكامل لجميع مبادرات الموارد البسرية مع استراتيجية االأعمال �
تخطيط السيناريوھات، وتحديد تاأثير كّل جزء من الحّل.على التطوير المھني والوظيفي �

الوحدة الرابعة :

إستراتيجيات تخطيط القوى العاملة وعالقتها بالتوظيف
مراحل تخطيط القوى العاملة �
مستويات تخطيط القوى العاملة �
تحليل القوى العاملة وتأثيرها بمستويات التوظف �
تحديد حجم العمالة المطلوبة وطرق التنبؤ بها وتحليلها �
اإلستراتيجيات الحديثة لمعالجة العرض والطلب من القوى العاملة. مشاكل ومعوقات  �

تنمية القوى العاملة
آليات صياغة إطار عام لتخطيط وتنمية القوى العاملة �

الوحدة الخامسة :

التخطيط االستراتيجي ووضع الميزانيات للموارد البشرية
التخطيط االستراتيجي  �
منهجيات التخطيط �
الخطط المختلفة للموارد البشرية: �
 خطط القوى العاملة �
خطط التدريب �
خطط المشاريع �
 مدى أهمية وضع الميزانيات �
منهجيات وضع الميزانيات �
وضع الميزانيات لخطط الموارد البشرية �

توزيع وقت البرنامج:
يتوزع وقت البرنامج لتنمية المكون المعرفي والمهاري والسلوكي لدى المشاركين على النحو التالي:

20 % لبناء المكون المعرفي �
40 % لبناء المكون المهاري التطبيقي �
40 % لبناء المكون المهاري السلوكي �

شروط البرنامج:
أن يلتزم المشاركون بتنفيذ المختبرات والمناقشات المحددة من المدرب في إطار البرنامج التدريبي �
وحضور المتدرب ما اليقل عن 90 % من عدد ساعات 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:

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 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: :...................................................................

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)التخطيط اإلستراتيجي للموارد البشرية - مستوى متقدم ®( 

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.
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طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز
نمـــــوذج التسجيــــــل


