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المهارات المتقدمة في
إدارة الموارد البشرية وعالقات العمل - 10 ايام

مقدمة:
العمليات االنتاجية والبيعية  الفعال في كافة  بالموارد األخرى، وبسبب دورها  الموارد مقارنة  النسبية لهذه  لألهمية  اليوم نظراً  باهتمام كبير في عالمنا  البشرية  الموارد  تحظى 
واإلدارية والمالية وغيرها.  يهدف هذا البرنامج التدريبي،  إلى تعريف المشاركين بأحدث الممارسات العالمية في إدارة الموارد البشرية والتطوير الوظيفي ، من خالل تناول 
موضوعات : التخطيط االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية، من حيث أهمية تخطيط الموارد البشرية، وخطوات تخطيط االحتياجات من الموارد البشرية، وكذلك دور إدارة 
الموارد البشرية في االستراتيجية العامة للمنظمة وتقييم األداء المتوازن كأداة من أدوات الرقابة االستراتيجية. وافضل الممارسات والطرق الحديثة في التطوير الوظيفي،  والتطرق 
إلى تصميم وتحليل الوظيفة، ومعالجة التوظيف بمراحله الثالثة: االستقطاب، واالختيار، والتعيين، وكذلك وإدارة التدريب والتعويضات بنوعيها المالية وغير المالية. واستعراض 

مفهوم تقييم أداء العاملين من حيث خطوات التقييم، وطرق التقييم، ومشكالت التقييم، باإلضافة إلى الرضى الوظيفي.

وسوف يخصص األسبوع الثاني من البرنامج التدريبي لموضوعات : انضباط العاملين، والتزامهم المؤسسي، والنقل الوظيفي، والترقية، والمسار الوظيفي، وانتهاء الخدمة. وفيما 
يتعلق و استعراض جودة حياة بيئة العمل، والعدالة التنظيمية، ومناخ اإلبداع، وتمكين الموظفين، وسيتم التطرق إلى العالقات الصناعية والمنازعات الجماعية من حيث مفهوم 
العالقات الصناعية وتطور وأهداف النقابات العمالية باإلضافة إلى المنازعات الجماعية وشكاوى العاملين. وأخيرا موضوع نظام معلومات الموارد البشرية وأهميته ومكوناته، 

وكذلك كيفية تصميم وتطبيق النظام والصعوبات التي تجابه عملية تطبيق النظام.

أهداف البرنامج:
هيدف الربناجم التدرييب التعرف عىل :

أحدث المداخل والممارسات في إدارة الموارد البشرية��
التخطيط االستراتيجي إلدارة الموارد لبشرية��
جدارات إدارة الموارد البشرية��
نظام معلومات إدارة الموارد البشرية��
التدريب والتمتين��
اإلتجاهات الحديثة فى تخطيط الموارد البشرية��
اإلتجاهات الحديثة فى إجراء المقابالت واالختيار والتعيين��
اساليب التحفيز وتحقيق الرضا الوظيفى��
كيف يتم تقييم الوظائف وتحديد األجور والرواتب��
التوظيف االلكترونى��
المهارات اإلبداعية للموارد البشرية��
أهم التطبيقات الحديثة إلدارة الموارد البشرية��
التحديات الحديثة التي تواجه إدارة الموارد البشرية��
إدارة المواهب ودور إدارة الموارد البشرية��
استراتيجيات إدارة المواهب��
خطوات إدارة المواهب��
االتجاهات الحديثة في التدريب وتنمية الموارد البشرية��
اإلتجاهات الحديثة في التحليل والوصف الوظيفي��
اإلتجاهات الحديثة في تخطيط المسارات الوظيفية��
اإلتجاهات الحديثة في تقويم األداء الوظيفى��
��KPIs أدارة األداء والفرق بينها وبين تقويم األداء
التمكين اإلداري وإدارة الموارد البشرية المبنية على الجدارات��

الفئات المستفيدة:
جميع العاملين بإدارات الموارد البشرية��
جميع العاملين بإدارت التدريب وتنمية الموارد البشرية��
مدراء ومسؤولي إدارات الموارد البشرية وشؤون الموظفين��
مسؤولي التنظيم والتطوير اإلداري والوظيفي��
جميع العاملين والمديرين المهتمين بتلك الموضوعات الحيوية��
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المحتويات الرئيسية:

الوحدة األولى :

المماراست احلديثة ىف إدارة الموارد البرشية

wمنطلقات فكرية فى إدارة الموارد البشرية�

wالدعائم األساسية التى يجب توافرها فى مدراء الموارد البشرية�

wمنظومة إدارة الموارد البشرية�

wمداخل إدارة الموارد البشرية�

wالتحديات الحديثة التى تواجه إدارة الموارد البشرية�

wاألهداف االستراتيجية للموارد البشرية�

wمقومات نجاح إدارة الموارد البشرية�

الوحدة الثانية :

من هو المورد البرشى المبدع

wأهمية التفكير اإلبداعى للموارد البشرية�

wمواصفات المورد البشرى المبدع�

wلماذا نحتاج إلى موارد بشرية مبدعة�

wأسباب فشل إدارة الموارد البشرية�

wمبادىء التميز اإلدارى للموارد البشرية�

wمعوقات إبداع الموارد البشرية�

الوحدة الثالثة :

اإلجتاهات احلديثة ىف ختطيط الموارد البرشية

wمفهوم وأهمية تخطيط الموارد البشرية�

wاالساليب الحديثة فى تخطيط الموارد البشرية�

wخطوات تخطيط الموارد البشرية�

wأهم الصعوبات التى تواجه تخطيط الموارد البشرية وكيف يمكن حلها�

wمخزون المهارات وجداول االحالل�

wالتحليل والوصف الوظيفى�

الوحدة الرابعة :

اإلجتاهات احلديثة ىف المقابالت واالختيار والتوظيف

wخطوالت المقابلة الفعالة�

wأخطاء المقابالت الشخصية والحلول�

wكيف تجرى المقابلة حتى تستطيع تقييم المتقدمين لشغل الوظائف�

wالتوظيف االليكترونى�

wمنظومة االختيار�

wخطوات االختيار الصحيحة�

wكيفية إجراء االختبارات�

wأنواع وأهداف االختبارات�

الوحدة الخامسة :

اإلجتاهات احلديثة ىف التدريب وتنمية الموارد البرشية

wمفهوم وأهمية التدريب�

wاالساليب الحديثة فى تحديد االحتياجات التدريبية�

wلتحديد االحتياجات التدريبية� TIMA اسلوب

wتصميم البرامج التدريبية�

wأحدث الممارسات فى تنفيذ البرامج التدريبية�

wاإلتجاهات الحديثة فى تقييم البرامج التدريبية�

الوحدة السادسة :

نظام معلومات الموارد البرشية

wمفهوم نظام معلومات الموارد البشرية�

wأهمية نظام معلومات الموارد البشرية�

wمكونات نظام معلومات الموارد البشرية�

wمزايا نظام معلومات الموارد البشرية�

wإدارة رأس المال البشرى�

wالمهارات البشرية فى عصر تكنولوجيا الموارد البشرية�
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المهارات المتقدمة في
إدارة الموارد البشرية وعالقات العمل - 10 ايام

الوحدة السابعة :

اإلجتاهات احلديثة ىف تقويم األداء

wمفهوم واستخدامات تقويم األداء�

wنظام تقويم األداء�

wالفرق بين إدارة األداء وتقويم األداء�

wالطرق الحديثة فى تقويم األداء�

wمشكالت تقويم األداء وكيفية وضع الحلول�

w�KPIs تقويم األداء باستخدام

الوحدة الثامنة :

اإلجتاهات احلديثة ىف ختطيط الماسرات الوظيفية والتطوير الوظيفى

wمفهوم وأهمية تخطيط المسارات الوظيفية�

wالمدخل الفردى والتنظيمى فى تخطيط المسارات الوظيفية�

wإدارة المسارات الوظيفية�

wخطط التعاقب الوظيفى�

wوسائل وأدوات التطوير الوظيفى�

wدور كل من المديرين وإدارة الموارد البشرية فى تخطيط المسارات الوظيفية�

الوحدة التاسعة :

إدارة المواهب

wمفهوم الموهبة�

wخصائص الموهوبين�

wتصنيف المواهب داخل المنظمة�

wأهمية إدارة المواهب البشرية في منظمات األعمال�

wخطوات إدارة المواهب البشرية�

wاستراتيجيات إدارة المواهب�

الوحدة العاشرة :

التمكني اإلدارى وجدارات إدارة الموارد البرشية

wمفهوم وأهمية التمكين اإلدارى�

wمتطلبات نجاح التمكين�

wمعوقات تطبيق مدخل التمكين�

wأبعاد التمكين�

wإدارة الموارد البشرية المبنية على الجدارات�

wمعايير الجدارة�

wجدارات االختيار والتدريب وتقويم األداء�

الوحدة الحادية عشر :

اإلجتاهات احلديثة ىف التحفزي وتقييم الوظائف وحتقيق الرضا الوظيفى

wاالعوامل الواجب مراعاتها عند تحديد األجور والرواتب�

wأهمية األجور بالنسبة للموظف والمؤسسة والمجتمع�

wطرق تقييم الوظائف�

wاساليب التحفيز�

wنظريات الدافعية والرضا الوظيفى�

wنحو نموذج متكامل مبتكر للرضا الوظيفى�



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:  

wيوروماتيك 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 :........................)المهارات المتقدمة في إدارة الموارد البشرية وعالقات العمل - 10 ايام ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 5400 دوالر أمريكي للشخص الواحد

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.


