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المقدمة :
هذا البرنامج واحد من أهم الدورات التدريبية في الموارد البشرية حيث أن هذا الماجستير 
ليس درجة علمية كما يظنه البعض بل إنه برنامج ُمتكامل يؤهلك إلى التقدم والحصول 
على معلومات أقوى في الموارد البشرية، ويفتح آفاقك إلى العديد من المفاهيم، ويُقدم لك 
هذا البرنامج المستوى االحترافي في الموارد البشرية وفق احدث الممارسات العالمية، 

وبالتالي تحصل على خبرة علمية تخصصية بحتة في مجال إدارة الموارد البشرية.

برنامج  Mini MBA هو   - اليشرية  الموارد  إدارة  في  المصغر  المهني  الماجستير 
تدريبي متخصص يؤهل المتدربين على اكتساب مهارات وخبرات تخصصية متعمقة 
في مجال ادارة الموارد البشرية ،ويهدف إلى إعداد المهنيين المتخصصين في إدارة 
الموارد البشرية، ويدرب المشاركين تدريًبا جيًدا على الممارسات المعاصرة في إدارة 
التي  التحديات  معالجة  بهدف  األفراد  إلدارة  االستراتيجية  واألهمية  البشرية  الموارد 
بما  البشرية  الموارد  إدارة  على  أيًضا  البرنامج  ويركز  الحديثة.  المؤسسات  تواجهها 
هذا  نهاية  مع  المشاركين  يتحلى  المؤسسة.  وظائف  من  استراتيجية  وظيفة  من  تمثله 
القضايا  والمهنية وال سيما  األخالقية  بالقضايا  الوعي  استخدام  بالقدرة على  البرنامج 
المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية والممارسات المهنية والتوسع في توظيف هذا المفهوم 

ضمن إدارة الموارد البشرية.

اهداف البرنامج :
ww تطوير المعارف والمهارات في عمليات إدارة الموارد البشرية، واألدوات والنُّظم

والتقنيات
wwتطوير المهارات في تخطيط أنشطة الموارد البشرية داخل الُمؤّسسة
wwوصف العمليات والممارسات الحالية في مجال إدارة الموارد البشرية
wwتحليل المسائل القانونية ومسائل التنوع في مجال إدارة الموارد البشرية
wwتصميم نُظم وأدوات وتقنيات إدارة رأس المال البشري
wwتقييم استراتيجيات التعويض و التدريب في تحسين األداء التنظيمي
wwوضع خطط االحتياجات من الموارد البشرية
wwبناء وإدارة أنظمة تقويم األداء

محاور البرنامج:
wwالقدرة على استقطاب أفضل الكفاءات من العمالة
wwالقدرة على عمل مقابالت وظيفية بطرق مختلفة
wwتسهيل كافة اإلجراءات المتعلقة بوظائف إدارة الموارد البشرية
wwالتعامل مع الموظفين بموضوعية و القدرة على حل النزاعات التنظيمية
wwتحضير النماذج المتعلقة بشؤون الموظفين و تسهيل إجراءاتها
wwمحاور البرنامج: مفهوم اإلدارة ووظائفها الخمسة
ww)ماهية إدارة الموارد البشرية ) المفاهيم الحديثة األغراض
wwمدخل استراتيجي إلدارة الموارد البشرية
wwاآلليات الحديثة في تخطيط الموارد البشرية
wwاآلليات الحديثة الختيار وتوظيف الموارد البشرية
wwاآلليات الحديثة في توصيف وتحليل الوظائف
wwالطرق الحديثة إلدارة المسارات الوظيفية
wwأداء وتقييم الوظائف وتصميم هياكل األجور والرواتب
wwالطرق المتميزة في تحفيز الموارد البشرية
wwمفهوم الذكاء العاطفي وفائدته في عملية التوظيف
wwاخطاء ممكنة الحصول اثناء المقابالت الشخصية
wwجوانب تقييم االداء وتصميم نموذج تقييم اداء الموظفين
ww مصفوفة على  للحصول  التسعة  والخطوات  االداء  تقييم  عملية  النجاح  ارشادات 

HR Matrix موارد بشرية متميزة

الفئات المستهدفة:
wwمدير الموارد البشرية
wwمدير شؤون الموظفين
wwمستشار الموارد البشرية
wwمدير التعليم والتطوير
wwمختص عالقات العاملين
wwمدير التدريب
wwمستشار التوظيف
wwأخصائي تخطيط التطور الوظيفي
wwHR للراغبين في العمل في ادارة الموارد البشرية

فوائد البرنامج التدريبية:
ww تعلم المفاهيم األساسية إلدارة الموارد البشرية وكيفية ارتباطها بعملية اإلدارة العامة

في أي مؤسسة. كما سيتم إعطاء لمحة عامة عن طبيعة حياة الموظف وفهم ماهية 
إدارة الموارد البشرية وأهمية وضرورة تواجدها في أية مؤسسة.

ww تعلم أهمية تحديد مهام إدارة الموارد البشرية االستراتيجية والتي تتكامل تماماً بشكل
وكيفية  بها،  الخاصة  واألهداف  والرؤية  المؤسسة  استراتيجية  مع  أفقي وعمودي 
ترجمة االستراتيجيات بصورة أكبر في السياسات واإلجراءات التشغيلية داخل قسم 

الموارد البشرية.
ww التعرف إلى العقلية الجديدة التي يحتاجها قسم الموارد البشرية لتوضيح كيفية تغير

عالقة العمل بين الموظفين وأصحاب العمل على مر السنين، وفهم الحاجة لنهج 
أكثر استراتيجية إلدارة شؤون الموظفين في أية مؤسسة.

ww تحدد والتي  البشرية  بالموارد  الخاصة  األربعة  أولريتش  نماذج  دور  استكشاف 
أدوارها األربعة المتميزة وكيفية تقييمهم للعمل وكيفية خلق ميزة تنافسية مستدامة.

ww استكشاف األدوار الرئيسية لقسم الموارد البشرية في المؤسسات الحديثة، ومناقشة
الوظائف السبعة األساسية للموارد البشرية وهي تخطيط الموارد البشرية والتحليل 
إلى  األداء  وإدارة  والتطوير  والتدريب  واالختيار  والتوظيف  الوظيفي  والتصميم 

جانب المكافآت والتعويضات.
ww المرحلة واستكشاف  وتعيينهم،  واستقبالهم  الجدد  الموظفين  اختيار  آلية  مناقشة 

الحرجة الخاصة بدمج الموظفين الجدد في العمل وبحث الحاجة لدمجهم بنجاح في 
األدوار المنوطين بها وثقافة المؤسسة التي تؤثر في ذلك.

ww من والغاية  مفهومه  إلى  والتعرف  األداء  بإدارة  الخاصة  األساسية  العناصر  فهم 
إدارته، إلى جانب التعرف إلى العمليات الرئيسية األربعة التي تتخللها دورة إدارة 

األداء وهي التخطيط والتصرف والمراقبة والمراجعة.
ww والمؤسسات األعمال  في  وأهميته  والتطوير  التعلم  في  األداء  إدارة  تأثير  دراسة 

الحديثة، باإلضافة إلى دراسة مفهوم التعلم التنظيمي وأنواعه ودورته وأنماطه.
ww التعرف إلى التدريب وسبب استخدامه وأهميته والخطوات األربع الرئيسية الواجب

اتباعها بغية تطوير برنامج تدريبي فعال، والبحث في ٧ أساليب تدريبية متنوعة 
وكيفية توظيفها لتحسين األداء.

ww والمتمثلة المكافآت  أنواع  ومناقشة  األجور  وهيكلة  المكافآت  إدارة  إلى  التعرف 
بالمكافآت التي تخص المعامالت والعالقات وكيفية تقديمهم في هيئة مكافآت مالية 

وغير مالية وكيفية استخدامها لتوصيل نظام مكافآت متكامل وفعال.
ww تعلم كيفية استخدام أساليب تقييم الوظائف التخاذ القرار بشأن القيم المالية ومستوى

األجور للوظائف داخل المؤسسة، وتعلم ٣ أساليب أساسية تشمل الترتيب وطريقة 
عامل النقاط وطريقة التصنيف لتقييم العمل وتحقيق قيم العدالة والمساواة وإدارة 

العالقات بين الوظائف.
ww تعلم كيف يمكن لقسم الموارد البشرية خلق وإيجاد بيئة أوسع لالنخراط والتحفيز

لتعزيز أداء الموظفين في جميع ممارساتهم، ودراسة أهم المهارات األساسية التي 
يحتاجها خبراء الموارد البشرية من أجل توصيل القيم بفاعلية بغرض النجاح في 

القيام بمهام إدارة الموارد البشرية داخل المؤسسة.
ww وتحفيز الخيارات  إدارة  مثل  البشرية  الموارد  تواجه  التي  التحديات  في  البحث 

الخاطئة  المفاهيم  أبرز  إلى  والتعرف  وتجاوزها،  عليها  التغلب  وكيفية  الموظفين 
والشائعة عن الموارد البشرية وكيف أنها تواجه كل خبير في المجال.
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الوحدة  التدريبية األولى :
المدخل إلى إدارة الموارد البشرية

wwماهية إدارة الموارد البشرية
wwإطار عمل إدارة الموارد البشرية وممارستها
wwأسباب زيادة أهمية إدارة الموارد البشرية
wwوظائف إدارة الموارد البشرية نظام متكامل
wwهدف إدارة الموارد البشرية
ww الموارد إلدارة  واالستشارية  التنفيذية  الجوانب 

البشرية

الوحدة  التدريبية  الثانية :
تصميم الهياكل التنظيمية   وتحليل الوظائف وتقييمها

ww.طرائق تصميم الهياكل التنظيمية
ww الوصف بطاقات  وإعداد  الوظائف  تحليل   خطوات 

الوظيفي.
ww وتحليله العمل  لتصميم  األساسية  األداء  مؤشرات 

وتقييمه.
wwتطبيق عملي على ماسبق

الوحدة التدريبية الثالثة :
تخطيط الموارد البشرية

ww.مفهوم تخطيط الموارد البشرية
ww.أهمية وأهداف تخطيط الموارد البشرية
wwأهداف تخطيط الموارد البشرية
ww.مراحل تخطيط الموارد البشرية
ww.المشاكل التي يواجهها مخططو الموارد البشرية
wwتطبيق عملي على ماسبق

الوحدة التدريبية الرابعة:

استقطاب الموارد البشرية

ww.مفهوم استقطاب الموارد البشرية وأهميته
ww.مصادر الحصول على الموارد البشرية
ww.أساليب االستقطاب الخارجية
ww.خصائص االستقطاب الفعال للموارد البشرية
wwتطبيق عملي على ماسبق

الوحدة التدريبية الخامسة:
االختيار والتعيين

ww.ماهية االختيار والتعيين
ww.أهمية االختيار والتعيين
ww.إجراءات االختيار والتعيين
ww.أساليب االختبارات
ww.معايير تقييم إجراءات االختيار والتعيين
ww االستقطاب لوظيفة  األساسية  األداء  مؤشرات 

واالختيار.
wwتطبيق عملي على ماسبق

الوحدة التدريبية السادسة:
أجور وتعويضات الموارد البشرية

wwأنظمة دفع األجور
wwطرق تحديد األجر حسب اإلنتاج
wwشروط نجاح نظام األجر باإلنتاج أو األجر التشجيعي
wwأنظمة الحوافز  والدافعية
wwأنظمة تعويضات الموارد البشرية
wwمؤشرات األداء األساسية في مجال التعويضات
wwتطبيق عملي على ماسبق

الوحدة التدريبية السابعة:
تقويم أداء الموارد البشرية

wwمفهوم تقويم أداء العاملين وتعريفه
wwاألهمية االستراتيجية لتقويم األداء
wwأهداف تقويم األداء
ww تقويم في  الفعالية  تحقيق  دون  تحول  التي  العوائق 

األداء
wwالعوامل المؤثرة في تقويم األداء
wwخصائص النظام الفعال لتقويم األداء
wwطرق تقويم أداء العاملين
wwعناصر تقويم أداء العاملين
wwالنماذج المستخدمة في تقويم األداء
wwدورية تقويم األداء
wwالقائمون بعملية تقويم األداء
wwمصادر البيانات الالزمة لتقويم األداء
wwمجاالت استخدام نتائج تقويم األداء
wwالسرية والعلنية في نتائج تقويم األداء
ww)مناقشة نتائج التقويم)مقابلة تقويم األداء
wwالتظلم من نتائج التقويم
wwتقويم األداء غير الرسمي
wwتدريب المقومين
wwمؤشرات األداء األساسية لوظيفة تقويم األداء
wwتطبيق عملي على ماسبق

الوحدة التدريبية الثامنة:
تدريب الموارد البشرية

wwماهية التدريب
wwالمبادئ العامة للتدريب الفعال
wwمقومات نجاح نظام التدريب
wwتحديد االحتياجات التدريبية
wwعالقة التدريب مع أنشطة إدارة الموارد البشرية
wwأساليب التدريب
wwتخطيط وتقييم برامج التدريب
wwمؤشرات األداء األساسية لوظيفة التدريب
wwتطبيق عملي على ماسبق

الوحدة التدريبية التاسعة:
إدارة وتخطيط المسار الوظيفي

ww.مفهوم إدارة وتخطيط المسار الوظيفي
wwالترقية
wwسياسة التنقالت
wwانفصال األفراد عن المنظمة
wwمؤشرات األداء األساسية
wwتطبيق عملي على ماسبق

الوحدة التدريبية العاشرة:
األمن الصناعي والصحة والسالمة المهنية

ww والسالمة والصحة  الصناعي  األمن  وأهمية  مفهوم 
المهنية.

wwأهداف البرامج الصحية واألمن الصناعي
ww األعمال وأمراض  وإصابات  حوادث  مصادر 

المهنية.
wwعناصر برنامج األمن الصناعي
ww.معدالت األمن والصحة والسالمة المهنية
ww مؤشرات األداء األساسية لوظيفة الصحة والسالمة

المهنية
wwتطبيق عملي على ماسبق

الوحدة التدريبية الحادية عشر:
انضباط األفراد العاملين

wwمفهوم انضباط األفراد العاملين
wwإدارة االنضباط
wwتصميم نظام االنضباط

الماجستير المهني في إدارة الموارد البشرية
® Mini MBA 
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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:

ww.لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

ww00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

wwيوروماتيك 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

)® Mini MBA - التــاريــخ :........................)الماجستير المهني في إدارة الموارد البشرية

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.


