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مقدمة:
بينما يشهد العالم تحواًل نحو نظام اقتصادي جديد قائم على المعرفة واإلبداع اإلنساني، أصبحت تنمية الموارد البشرية عاماًل مهمًا في تعزيز القدرات اإلنتاجية والتنافسية لألمم. 

وهناك إدراك متزايد بأن المعرفة والمهارات البشرية ورأس المال الفكري تعد مكونات حيوية القتصاد المستقبل ومفاتيح النمو الناجح للمؤسسات.

 الموارد البشرية وتنميتها لم يعودا يعتبران أمرًا سطحيًا بالنسبة للشركة أو لثروة الدولة. فرأس المال البشري هو مفتاح التقدم االقتصادي وتكوين الثروة. وهو محور التنمية 
الوطنية وتطوير الشركات وعنوان هذه التنمية. ويتجاوز رأس المال البشري الحواجز، شأنه في ذلك شأن المعلومات في اقتصاد المعلومات. وتسعى األمم في "الصراع العالمي 
على المواهب" إلى تنمية أفضل المواهب البشرية واستقطابها والمحافظة عليها. وقد أصبحت شركات االستقطاب الدولية صيادي خبرات مهرة، ألن المورد األساسي في االقتصاد 
المبني على المعرفة قد أصبح قاباًل لالنتقال. ويتمتع األفراد بإدراك عميق لقيمة رأسمالهم البشري والسعر العالي الذي يحظون به في االقتصاد المبني على المعرفة. ويتمثل التحدي 
الرئيسي في صوغ الشركات والحكومات الستراتيجيات فاعلة لتنمية الموارد البشرية من أجل تفعيل هذه الثروة واستخالص أقصى فائدة ممكنة من هذا المورد لكي تعزز مركزها 

في االقتصاد المبني على المعرفة

هذا البرنامج التدريبي "تنمية الموارد البشرية في اقتصاد مبني على المعرفة" سيناقش أثر االقتصاد المبني على المعرفة على برامج وسياسات الموارد البشرية وطبيعة القوى 
العاملة في المستقبل، والتركيز على إيجاد طرق لبناء رأس المال البشري في اقتصاد مبني على المعرفة، وتقييم تكاليف ومنافع استثمار رأس المال البشري، واستقصاء نماذج 
هيكلية فاعلة لتحقيق التميز التنظيمي، وطرح نماذج وسياسات جديدة في ميادين التعليم وتخطيط القوى العاملة وتدريبها. وستشتمل الدورة على محاور إدارة المعرفة من خالل 
تقديم نبذة عن مراحل التأسيس والفرق بين إدارة المعلومات وإدارة المعرفة¡ ومكونات المعرفة وخصائصها¡ ومراحل تنفيذ إدارة المعرفة ومصادر المعرفة¡ وغيرها من المحاور 

التي ستغطي جميع جوانب المعرفة.

أهداف البرنامج:
يهدف البرنامج التدريبى التعرف على:

w مفهوم االقتصاد المبنى على المعرفة
w مؤشرات االقتصاد المبنى على المعرفة المستدامة
w خصائص اقتصاد المعرفة
w إدارة رأس المال البشرى فى ظل االقتصاد المبنى على المعرفة
w منافع استثمار رأس المال البشرى
w تخطيط القوى العاملة وتدريبها فى ظل االقتصاد المبنى على المعرفة
w القوى الدافعة الرئيسية فى ظل االقتصاد المبنى على المعرفة
w مصير إدارة الموارد البشرية فى ظل االقتصاد المبنى على المعرفة
w خصائص المعرفة
w مفهوم وأهمية إدارة المعرفة
w تكنولوجيا المعلومات
w التدريب وتنمية الموارد البشرية
w التطوير الوظيفى وتخطيط المستقبل الوظيفى
w التفوي وتنمية قيادات المستقبل
w مكونات إدارة المعرفة
w التحديات التى تواجه إدارة الموارد البشرية االستراتيجية
w إدارة المواهب وراس المال البشرى
w إدارة المعرفة وعالقتها برأس المال البشرى
w مجاالت االستفادة من إدارة المعرفة
w اإلدارة االستراتيجية إلدارة الموارد البشرية وإدارة المعرفة
w مسارات ومحاور إدارة المعرفة

الفئات المستهدفة:
w موظفين ومشرفين ومدراء اقسام وإدارات الموارد البشرية
w موظفين ومشرفين ومدراء اقسام وادارات التطوير اإلداري
w موظفين ومشرفين ومدراء اقسام وادارات الشؤون اإلدارية
w موظفين ومشرفين ومدراء اقسام وادارات شؤون الموظفين
w موظفين ومشرفين ومدراء اقسام وادارات تخطيط القوي العاملة
w موظفين ومشرفين ومدراء اقسام وادارات التدريب مراكز ووحدات التدريب
w مستشاري التدريب والموارد البشرية والتطوير المؤسسي
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الوحدة األولى:

التخطيط االسرتاتيجى إلدارة الموارد البرشية

w مفهوم وأهمية التخطيط االستراتيجى للموارد البشرية
w اهداف إدارة الموارد البشرية االستراتيجية
w التحديات التى تواجه إدارة الموارد البشرية االستراتيجية
w العولمة وتكنولوجيا المعلومات
w محاور المنظمة المتميزة
w الموارد البشرية المبدعة
w أهم التحديات التى تواجه التخطيط االستراتيجى للموارد البشرية
w تخطيط القوى العاملة وتدريبها فى ظل االقتصاد المبنى على المعرفة

الوحدة الثانية:

التدريب وتنمية الموارد البرشية وإدارة رأس المال البرشى

w مفهوم وأهمية التدريب وتنمية الموارد البشرية
w كيفية التعرف على االحتياجات التدريبية للوظائف المختلفة
w التطوير الوظيفى والمسارات الوظيفية
w تأهيل وإعداد القيادات المستبلية
w تصميم البرامج التدريبية
w تقييم البرامج التدريبية
w إدارة رأس المال البشرى فى ظل االقتصاد المبنى على المعرفة
w منافع استثمار رأس المال البشرى

الوحدة الثالثة:

مفاهيم أاسسية عن االقتصاد المبىن عىل المعرفة

w مفهوم االقتصاد المبنى على المعرفة
w مؤشرات االقتصاد المبنى على المعرفة المستدامة
w خصائص اقتصاد المعرفة
w القوى الدافعة الرئيسية فى ظل االقتصاد المبنى على المعرفة
w مصير إدارة الموارد البشرية فى ظل االقتصاد المبنى على المعرفة

الوحدة الرابعة:

منطلقات فكرية ىف إدارة المعرفة )المفهوم واألهمية والمكونات (

w المفهوم واألهمية
w عناصر إدارة المعرفة
w أهداف ادارة  المعرفة
w التوظيف الوظيفي لموظف المعرفة
w الدور الريادي لمسؤل المعرفة والتزاماته
w مهام موظف المعرفة
w مجاالت االستفادة من إدارة المعرفة

الوحدة الخامسة:

أدوات إدارة المعرفة ىف ظل االقتصاد المبىن عىل المعرفة

w الخرائط المعرفية أحد أهم ادوات ادارة المعرفة

w ادوات وتكنولوجيا االتصاالت

w مفهوم إدارة المعرفة

w تصنيف المعرفة

w عناصر إدارة المعرفة

w القيم الخاصة بإدارة المعرفة

الوحدة السادسة :

التطوير الوظيفى وختطيط الماسرات الوظيفية

w مفهوم وأهمية تخطيط المسارات الوظيفية

w مداخل تخطيط وتطوير المسارات الوظيفية

w ربط المسارات الوظيفية بخطط تنمية وتدريب الموارد البشرية

w إدارة المسارات الوظيفية

w بطاقة المسار الوظيفىس

w دور إدارة الموارد البشرية فى تخطيط المسارات الوظيفية

الوحدة السابعة :

حماور إدارة المعرفة ىف ظل االقتصاد المبىن عىل المعرفة

w محاور إدارة المعرفة

w مواصفات فريق المعرفة

w ممارسات إدارة المعرفة فى المنظمات الحديثة

w راس المال البشرى

w دور إدارة المعرفة فى تطوير إدارة الموارد البشرية



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 :........................)تنمية الموارد البشرية في ظل االقتصاد المبني على المعرفة ®( 

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.


