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مقدمة:
الهيكل التنظيمي هو العامود الفقري للمؤسسة الذي يترتب عليه نجاحها او فشلها حيث أن الهيكل التنظيمي يساعد المؤسسة على التكيف مع البيئة المحيطة بها كمستجدات السوق 
والعوامل االقتصادية والتكنولوجية وفي نفس الوقت يعبر عن مدى تماسك العالقات الداخلية للمؤسسة بين الرؤساء والمرؤسين والزمالء أنفسهم، وتحتاج المؤسسة إلى جانب الهيكل 
التنظيمي األدلة التنظيمية التي تساعد على فهم وتطبيق السياسات والقواعد اإلرشادية المتعلقة بالهيكل، وتأتي أهمية البرنامج من اسلوب التدريب الذي يمزج بين المعرفة والتطبيق 

في ورش عمل وتصميم الهياكل التنظيمية المناسبة للمؤسسة وصناعتها وإخراج األدلة التنظيمية الفعالة.

اهدف البرنامج:
يهدف البرنامج التدريبي إلى إكساب المشاركين المهارات الفنية األساسية لتصميم وتعديل الهيكل التنظيمي بما يناسب إحتياجات والقدرة على إنشاء األدلة التنظيمية لتفعيل الهيكل 

التنظيمي، ومن المتوقع في نهاية هذا البرنامج أن يصبح المشارك قادرا على:
إدراك المعنى المقصود بالهيكل التنظيمي والتحليل الوظيفي ودليل الموارد البشرية. �
تمييز الوضع التنظيمي للمؤسسة. �
تزويد المتدربين بأنجح الممارسات في مجال تصميم الهياكل وإنشاء األدلة التنظيمية. �

تمكين المشاركين من تصميم الهياكل التنظيمية واألدلة التنظيمية. �

المستهدفون من البرنامج:
مدراء ورؤساء قطاعات ووحدات الموارد البشرية والتدريب �
مدراء ورؤساء قطاعات ووحدات التخطيط والتطوير والتنظيم الداخلي �
مدراء الرقابة والتدقيق والجودة وتحسين األداء �
من يتم إعدادهم للمهام السابقة �
من يرغبون في تطوير قدراتهم في المجال �

النتائج التدريبية:
من المتوقع أن تتحقق النتائج التدريبية التالية:

زيادة المعرفة بالهيكل التنظيمي واألدلة التنظيمية �
القدرة على تصميم الهياكل التنظيمية �
زيادة المعرفة بالتحليل الوظيفي �
القدرة على تصميم بطاقتي الوصف الوظيفي والتوصيف الوظيفي �
زيادة المعرفة بالجدارات الوظيفية �
القدرة على تصميم بطاقة وصف وظيفي مبنية على الجدارة الوظيفية �
زيادة المعرفة بدليل الموارد البشرية �
القدرة على تصميم دليل الموارد البشرية �

مدة البرنامج:
يستغرق تنفيذ هذا البرنامج )خمسة ( بواقع )5( أيام تدريبية )5( ساعات باليوم بإجمالي )25( ساعة تدريبية مكثفة تتضمن تدريب تطبيقي داخل القاعة.
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المحور األول:

الهيكل التنظيمي
مفهوم الهيكل التنظيمي. �
أهمية الهيكل التنظيمي. �
محددات الهيكل التنظيمي. �
خطوات تصميم الهيكل التنظيمي �

المحور الثاني:

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

المحور الثالث:

دليل الموارد البشرية
مفهوم دليل الموارد البشرية �
األحكام العامة للدليل وفصوله �
فوائد دليل الموارد البشرية �
أهمية السياسات واإلجراءات والنماذج �
خطوات تصميم دليل 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:

إطار  � في  المدرب  من  المحددة  والمناقشات  المختبرات  بتنفيذ  المشاركون  يلتزم  أن 

البرنامج التدريبي.

وحضور المتدرب ما اليقل عن 90 % من عدد ساعات البرنامج التدريبي. �

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

المتدرب على تنفيذ وتطبيق محتويات البرنامج بأسلوب شيق:

كتاب الهيكل التنظيمي �
كتاب التحليل الوظيفي �
العرض التقديمي �
الفيديوهات �
االختبار �
قائمة المصطلحات �

الطرق التدريبية:
العصف الذهني �
دراسة الحالة �
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:

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: 

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

)مهارات إعداد وتطوير الهياكل و األدلة التنظيمية ®( 
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.


