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مقدمة:
يعتمد تطوير الشركات اليوم على الجهود والمساهمات التي تقدمها ادارة الموارد البشرية للمنظمة من جذب األفراد ذوي الكفاءات وتنميتهم واالحتفاظ بهم وتعويضهم مما يؤدي 
إلى تحسين أداء المنظمة وزيادة ربحيتها، وهذا البرنامج يساعد االفراد على فهم وظائف وأنشطة الموارد البشرية االستراتجية ودورها في تطوير منظمات االعمال طبقا الحدث 
مفاهيم اإلدارة ونظريات الموارد البشرية المعاصرة مما يؤدي إلى تأصيل مفهوم الموارد البشرية كميزة تنافسية مميزة للمنظمة عن غيرها وجعلها قادرة على المنافسة، وتأتي 

أهمية البرنامج من اسلوب التدريب الذي يمزج بين المعرفة والتطبيق في ورش عمل وتصميم النماذج والنظم اإلدارية لسد الفجوة بسوق العمل.

اهداف البرنامج:
w تعريف المشاركين على األساليب الحديثة للموارد البشرية
w تطبيق احدث أساليب واستراتيجيات إدارة وتنمية الموارد البشرية في ظل إعادة هيكلة و تنظيم العمليات المؤسسية
w تعريف المشاركين بالخطوات المتسلسلة الواجب االلتزام بها من أجل تحقيق معايير الجودة العالمية األيزو ضمن العمل في الموارد البشرية
w اطالع المشاركين على القواعد األساسية والعناصر الواجب توفيرها من أجل تحقيق الجودة في العمل
w اطالع المشاركين على المقررات النظرية والطرائق العملية التي وضعتها منظمة قياس الجودة الدولية األيزو
w تمكين المشاركين على تطبيق معايير ومفاهيم الجودة الشاملة في إدارة الموارد البشرية
w تعريف المشاركين بأحدث استراتيجيات الموارد البشرية باستخدام فلسفة التميز والجودة الشاملة
w تمييز الوضع التنظيمي إلدارة الموارد البشرية
w تزويد المتدربين بأنجح الممارسات في مجال إدارة القوى العاملة
w تمكين المدراء من كشف الطاقات الكامنة للموظفين واستثمارها وتنميتها

الفئة المستهدفة:
w مدراء ومشرفي الموارد البشرية والعاملين فيها
w مدراء ومشرفي ومنسقي التطوير والتدريب

المحتويات األساسية:

المحور األول:

معارف أساسية

w مفهوم اإلدارة
w مفهوم الموارد البشرية
w وظائف الموارد البشرية
w لغات الموارد البشرية

المحور الثاني:

التخطيط االستراتيجي الدارة الموارد البشرية

w األدوات المستخدمة في عملية التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية
w النماذج التحليلية في عملية التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية
w تحديد الفجوة النوعية والعددية من الموارد البشرية

المحور الثالث:

التحليل الوظيفي

w مفهوم كال من التحليل والوصف والتوصيف الوظيفي
w حاجة المؤسسات الى التحليل الوظيفي
w الوسائل الفعالة للتحليل الوظيفي
w خطوات التحليل الوظيفي

المحور الرابع:

التوظيف

w تحديد سمات العاملين وتقسيم سوق العمل
w مصادر توظيف القوى العاملة وبدائف التوظيف
w تحليل التكاليف والفوائد
w مصادر االستقطاب
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المحور الخامس:

عملية االختيار والتعيين

w طلبات التوظيف
w مقابلة الفحص
w إختبارات قبل التوظيف
w مقابالت التوظيف
w عمليات التحري
w عرض العمل
w اإلختبار الطبي
w عقد العمل

المحور السادس:

التدريب والتطوير

w نموذج التكيف المجتمعي
w الفرق بين التدريب والتطوير
w عمليات تعليم البالغين
w تحديد االحتياجات التدريبية بالمؤسسة
w الطرق التدريبية
w تقييم التدريب

المحور السابع:

تقييم أداء الموظفين

w العالقة بين تقييم االداء وادارة االداء

w توقيت تقييم األداء

w طرق واساليب تقييم اداء الموظفين

w عناصر تقييم األداء

المحور الثامن:

التحفيز والتعويضات

w الدوافع والتحفيز والسلوك

w أنواع التعويضات

w العدالة في تخصيص بدالت الموظفين

w تقييم الرواتب بالمنظمة

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

على النحو التالي:

w 20 % لبناء المكون المعرفي

w 40 % لبناء المكون المهاري التطبيقي

w 40 % لبناء المكون المهاري السلوكي

شروط البرنامج:
w  أن يلتزم المشاركون بتنفيذ المختبرات والمناقشات المحددة من المدرب في إطار

البرنامج التدريبي

w حضور المتدرب ما اليقل عن 90 % من عدد ساعات البرنامج التدريبي 

أدوات البرنامج التدريبي:
مهارة  في رفع  تساهم  والتي  التدريبية  األدوات  العديد من  البرنامج على  هذا  يحتوي 

وقدرة المتدرب على تنفيذ وتطبيق محتويات البرنامج بأسلوب شيق

الطرق التدريبية:
w العصف الذهني

w دراسة الحالة

w المناقشات



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 :........................)تطوير المؤسسات طبقا ألحدث ممارسات اإلدارة للموارد 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.


