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مقدمة:
تعتمد إدارة الموارد البشرية وتخطيط التعاقب الوظيفى والتوطين الفعال على اعتماد 
عدد من المبادىء متمثلة فى كون المورد البشرى طاقة ذهنية وعقلية وإبداعية قادرة 
الموظف  توظيف  حالة  وفى   . المسؤولية  وتحمل  والمشاركة  والتفكير  التطوير  على 
الكفء مع حصوله على التدريب الجيد وتأهيله وتجهيزه لشغل الوظائف القيادية وإدارة 
وتخطيط خطط التعاقب الوظيفى ، فلن يحتاج للرقابة الشديدة عليه بل سيمكنه المشاركة 
بشكل فعال فى إتخاذ القرارات . كذلك فمن المعروف أن كفاءة الموظف تزداد من خالل 
العمل فى فريق عمل مترابط من خالل سلوكيات التوطين الفعال حيث يشترك مجموعة 
العمل فى تنفيذ األهداف المطلوبة وتحقيق النتائج المرغوبة ، مما يستوجب سد الفجوة 
بين المستهدف من الكوادر البشرية وبين الهياكل المتاحة مما يسهم فى تعظيم االستفادة 

من الموارد البشرية بشكل عام .

أهداف البرنامج:
يهدف البرنامج التدريبى التعرف على :

مفهوم وأهمية إدارة تخطيط التعاقب الوظيفى ½
األسباب التى تؤدى إلى االهتمام بتخطيط التعاقب الوظيفى ½
أمثلة عملية لتخطيط التعاقب الوظيفى ½
مداخل وتخطيط التعاقب الوظيفى ½

إدارة التعاقب الوظيفى ½
ركائز أساسية فى التوطين الفعال ½
مفهوم وأهمية التوطين ½
أبعاد سلوكيات التوطين والمواطنة التنظيمية ½
سلوكيات المواطنة التنظيمية التىتفيد المنظمة ½
خصائص سلوكيات التوطين الفعال ½
التدريب وتنمية الموارد البشرية الالزم لتخطيط التعاقب الوظيفى ½
كيفية تحديد االحتياجات التدريبية الالزم لتخطيط التعاقب الوظيفى ½
نموذج T.I.M.A لتحديد االحتياجات التدريبية ½
إدارة المواهب وخصائص الموهوبين ½
التوظيف الذكى والريادة فى أنظمة الموارد البشرية ½
أسس التميز اإلدارى والتفكير اإليجابى ½

الفئة المستفيدة:
جميع العاملين بإدارات الموارد البشرية ½
جميع العاملين بإدارات التدريب وتنمية الموارد البشرية ½
مدراء ومسؤولى إدارات الموارد البشرية وشؤون الموظفين ½
مسؤولى التطوير اإلدارى والوظيفى ½
من له إهتمام بتلك الموضوعات الهامة ½

الوحدة األولى :
التميز اإلدارى واستقطاب الموارد البشرية المبدعة

التميز اإلدارى المفهوم واألهمية ½
سمات البيئة المعاصرة التى تجعل التميز اإلدارى أمر ضرورى ½
مبادىء التميز اإلدارى ½
أسلحة التميز اإلدارى ½
محاور المنظمة المتميزة ½
كيفية استقطاب الموارد البشرية المبدعة ½

الوحدة الثانية :
إدارة التطوير الوظيفى وتخطيط التعاقب الوظيفى

مفهوم عملية إدارة التطوير الوظيفى وتخطيط التعاقب الوظيفى ½
أهمية إدارة التطوير الوظيفى وتخطيط التعاقب الوظيفى ½
األسباب التى تؤدى إلى االهتمام بتخطيط التعاقب الوظيفى ½
أمثلة عملية لتخطيط التعاقب الوظيفى ½
مداخل وتخطيط التعاقب الوظيفى ½
إدارة التعاقب الوظيفى ½

الوحدة الثالثة :
إدارة المواهب

مفهوم الموهبة وأهمية الموهوبين ½
خصائص الموهوبين ½
تصنيف المواهب داخل المنظمة ½
استراتيجيات إدارة المواهب ½
خطوات إدارة المواهب ½
إدارة رأس المال البشرى ½

الوحدة الرابعة :
التوظيف الذكى والريادة فى أنظمة الموارد البشرية

عملية االختيار والتوظيف ½
خطوات عملية التوظيف الفعال ½
تحديد أغراض االختبارات ½
مهارات إجراء المقابلة الشخصية ½
أخطاء المقابلة وكيفية العالج ½
التوظيف وعالقته بتخطيط التعاقب الفعال ½

الوحدة الخامسة :
ركائز أساسية فى التوطين الفعال

مفهوم وأهمية التوطين ½
أبعاد سلوكيات التوطين والمواطنة التنظيمية ½
سلوكيات المواطنة التنظيمية التىتفيد المنظمة ½
خصائص سلوكيات التوطين الفعال ½
العوامل المؤثرة على سلوكيات التوطين الفعال ½

الوجدة السادسة :
التدريب وتنمية الموارد البشرية الالزم لتخطيط التعاقب الوظيفى

مفهوم وأهمية واهداف التدريب ½
األخطاء الشائعة فى التدريب ½
انواع التدريب ½
كيفية تحديد االحتياجات التدريبية الالزم لتخطيط التعاقب الوظيفى ½
نموذج T.I.M.A لتحديد االحتياجات التدريبية ½
تقييم البرامج التدريبية ½



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 :........................)تخطيط وإدارة التعاقب الوظيفي وتوطين الوظائف ®( 

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.


