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المحتويات األساسية:

المقدمة:

لقد ازدادت اهمية مفهوم إدارة الموارد البشرية في السنوات االخيرة ليس فقط كايدلوجية 
ولكن كاستراتيجية لدعم المؤسسة. وقد اقتنعت االدارة الحديثة ان النجاح طويل اآلمد 
اعادة  الكوادر واالنتاجية. ويجب  بين  العالقة  للمؤسسة يشمل  الحياة  قيد  والبقاء على 
النظر بالفكرة القائلة بأن الموظفين مدعمين بقوانين الصناعة ونشاط االتحادات العمالية 
تضمن بقاء طويل اآلمد للمؤسسة. وقد دلت الخبرة من عمل ادارة الموارد البشرية بأن 

هناك اتجاهان متوازيان للمفاهيم هي:

في  لالفراد  الكفاءة  ونمو  المنظم  التطوير  تشمل  التي  البشرية  الموارد  ادارة  نظرة 
المؤسسة

النظرة الموجهة لالعمال التي تتطلب التوجه للخدمة وخلق المنافسة بين الموظفين
االفراد  على  العواقب  فان  خاطىء  شيء  حدث  اذا  انه  الى  المفهومان  هذان   ويشير 
وعلى االعمال ستسبب الخسارة. ولكن كيف يمكن لالدارة منع الخسارة بالنسبة لالفراد 

والمؤسسة على حد سواء وهذا ما اصبح يعرف بإدارة المخاطر للموارد البشرية.

أهداف البرنامج:

عقب إكمال فعاليات البرنامج سيكون المشاركون قادرين على :

تفهم األبعاد الفكرية ومداخل ادارة المخاطر في ادارة الموارد البشرية �
الموارد  � ثقافة و استراتيجية  المخاطر كجزء من  بثقافة و ممارسات  الوعي  تنمية 

البشرية
و  � ونتائجها  آثارها  من  والحد  حدوثها  لمنع  وتحليلها  ودراستها  بالمخاطر  التنبؤ 

تاثيراتها غير المرغوبة علي الموارد البشرية و االداء المؤسسي
تطوير قدرات التعامل مع المخاطر المتعلقة بالموارد البشرية في ما يتصل بعمليات  �

ادارة  التطوير و  التنمية و  المواهب و  ادارة  التخطيط االستراتيجي و االحالل و 
و  االستراتيجي  المستويين  علي  التدقيق  و  المهنية  السالمة  و  الصحة  األداء  و 

التشغيلي
تنمية مهارات العاملين بالوظائف القيادية و اإلشرافية في مواجهة المخاطر المعلقة  �

بالموارد البشرية علي المستويين االستراتيجي و التشغيلي من خالل اعادة صياغة 
و  التنظيمي   الهيكل  و  التنظيمي  البناء  و  االهداف  و  االستراتيجيات  و  السياسات 

القيام بعمليات التحسين

الفئات المستهدفة:
العاملون بإدارات و اقسام الموارد البشرية و الراغبين في االطالع علي االتجاهات و 
الممارسات الحديثة إلدارة الموار البشرية في التعامل مع المخاطر بغرض العمل علي 

الحد من تلك المخاطر.

ثقافة و ممارسات إدارة المخاطر في إدارة 
الموارد البشرية

و  � للمؤسسة  المؤسسية  الثقافة  من  كجزء  المخاطر 
استراتيجية الموارد البشرية

اإلستراتيجية  � بالوظائف  عالقتها  و  المخاطر 
والتشغيلية

المخاطر المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي للموارد 
البشرية

مدي توافر و دقة قواعد بيانات الموارد البشرية �
الموارد  � على  والطلب  بالعرض  التنبؤ  أساليب 

البشرية

المخاطر المتعلقة بتحليل وتصميم الوظائف

مخاطر تحليل وتصميم الوظائف �
وتمكين  � الوظيفي  والتكبير  اإلثراء  و ضعف  غياب 

الموارد البشرية و اثره علي االداء
ال  � مهام  او  وظائف  في  العاملين  تعيين  مخاطر 

تتناسب مع كفاءاتهم و قدراتهم

المخاطر المتعلقة بتخطيط اإلحالل الوظيفي

مخاطر المتعلقة بترك الخدمة او عدم تركها و البقاء  �
لفترة طويلة في مكان ما بالمؤسسة

قياس فعالية خطط اإلحالل الوظيفي �

المخاطر المتعلقة باالستثمار في رأس المال 
البشري

القدرات  � تنمية  منهجية  بغياب  المتعلقة  المخاطر 
البشرية

قياس العائد على االستثمار في رأس المال البشري �

المخاطر المتعلقة بتقييم األداء

االختالالت في تقييم االداء �
ضعف منهجية التقيم �
التظلمات �

المخاطر المتعلقة بالصحة و السالمة المهنية

تكاليف الحوداث �
ضغوط العمل السلبية و انخفاض االداء �

المخاطر المتعلقة بالتدقيق والمراجعة للموارد 
البشرية

أساليب التدقيق الداخلي للموارد البشرية �
الموارد  � ألنظمة  المستمر  والتحسين  الجودة  تأكيد 

البشرية

مفهوم مخاطر العمل

إدارة المخاطر و استمرارية العمل �
أنواع المخاطر المرتبطة بالعمل �
العناصر األساسية إلدارة المخاطر �

التعرف على المخاطر وتحديدها

التحديد المعتمد على األهداف �
التحديد المعتمد على السيناريو �
التحديد المعتمد على التصنيف �

مراجعة المخاطر الشائعة

تحليل المخاطر �
وصف المخاطر �
تقدير المخاطر �
تقييم المخاطر �
مراقبة ومراجعة عمليات إدارة المخاطر �
محددات )معوقات( إدارة المخاطر �

التخطيط: لعملية إدارة المخاطر

رسم خريطة نطاق العمل �
األسس والمعايير التي سيعتمد عليها �
تعريف إطار العملية وأجندة للتحليل �



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

التــاريــخ :........................)ادارة وتقييم مخاطر 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.


