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مقدمة:
والمبادئ  السياسات  من  مجموعة  البشرية،  الموارد  إدارة  وإجراءات  سياسات  أدلة 
التوجيهية والتشريعات وتعليمات العمل المتعلقة بكافة المهام ووظائف إدارة الموارد 
التنافسيُّة من خالل وجود مورد  الميزة  المنظمات عادة تحقق  المؤسسة.  البشرية في 
البشري  العنصر  أهمية  لما ظهر من  المنظمات. وذلك  المنظمة عن غيرها من  يميز 
البشرية  الموارد  إدارة  اتَّسع مفهوم  للمنشأة. ولقد  اإلنتاجية  الكفاءة  تأثيره على  ومدى 
تخطيط  الوظائف،  وتوصيف  تحليل  رأسها  على  يأتي  متعددة؛  رئيسة  أنشطة  ليشمل 
الموارد البشرية، جذب واستقطاب وتحفيز وتنمية وتدريب الموارد البشرية، ومن هنا 
تقدم يوروماتيك هذا البرنامج التدريبي المتميز " تطوير أدلة سياسات وإجراءات إدارة 

الموارد البشرية" وذلك بأفضل الممارسات العالمية والمنهجيات الحديثة ذات الصلة.

ما هي فوائد تطويرأدلة سياسات وإجراءات إدارة الموارد البشرية؟

	wتحديد السياسات والتوجيهات التي تحدد العالقة بين المؤسسة وموظفيها
	w توفير اإلرشادات والتوجيهات الضرورية لضمان االمتثال مع قانون وتشريعات

العمل وأفضل الممارسات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية
	w تعزيز القدرات المؤسسية وضمان االلتزام المؤسسي لتحقيق األهمية االستراتيجية

إلدارة الموارد البشرية
	w وضع السياسات والمبادئ والقواعد والعمليات المتعلقة بتطبيق وتنظيم كافة وظائف

إدارة الموارد البشرية في المؤسسة
	wضمان ربط رؤية المؤسسة مع عملياتها اليومية

أهداف الدورة:
	w. إطالع المشاركين بالتطبيقات الحديثة في مجال تطوير أنظمة الموارد البشرية
	w التميز في إعداد وتطوير أدلة سياسات وإجراءات ونماذج إدارة لموارد البشرية

وفقاً ألحكام وتشريعات قانون العمل وأفضل الممارسات العالمية.
	w اتقان  تنفيذ أدلة سياسات وإجراءات ونماذج إدارة الموارد  البشرية لضمان نقل

المعرفة وتمكين التنفيذ السلس والسليم ألدلة العمل التي تم تطويرها .
	w إكساب المشاركين مهارات تحليل الهياكل التنظيمية وبناء األنظمة واألدلة الداخلية

في المؤسسات المختلفة .
	w الجدارات وفق  الوظيفي  التوصيف  وإعداد  تحليل  مهارات  المشاركين  إكساب 

والمنهج الحديث، كما يهدف إلى إكسابهم مهارات صياغة نماذج تقييم األداء للمواقع 
الوظيفية المختلفة .

	w تزويد المشاركين بالحاالت العملية والتجارب الالزمة لتطوير مهاراتهم العملية في
مجال تطوير أداء الموارد البشرية .

إلى من يوجه البرنامج التدريبي؟
العموم  العليا والمدراء  البشرية والتدريب، والقيادات اإلدارية  الموارد  مدراء إدارات 
المختلطة  والمؤسسات  والخاص  العام  القطاع  في  التنفيذيين  والمدراء  ومساعديهم 
والمؤسسات األهلية والبلديات، ومدراء قطاعات التطوير والتنظيم اإلداري وتخطيط 

القوى العاملة ومدراء وحدات التطوير والبحوث، واالستشاريين اإلداريين.

منظومة الموارد البشرية وتحليل الهياكل التنظيمية:

	wالمفهوم الحديث للموارد البشرية
	wمنظومة ووظائف إدارة الموارد البشرية
	wالمداخل المختلفة لتطورات إدارة الموارد البشرية
	wالهياكل التنظيمية ودورها في تنظيم األعمال والعالقات الداخلية
	wالسلطة والنفوذ والصالحيات والمسئوليات

إعداد اللوائح واألنظمة الداخلية:

	wمفهوم األدلة واألنظمة والسياسيات الداخلية
	wمفهوم اإلجراءات والنماذج وعالقاتها
	wمجاالت األدلة الداخلية وكيفية اعدادها
	wدور القوانين المحلية والدولية في صياغة األدلة الداخلية
	wدور الفكر والفلسفة اإلدارية في صياغة األدلة الداخلية
	wحاالت عملية وتطبيقية في إعداد األنظمة الداخلية

تخطيط المسار الوظيفي والقوى العاملة:

	wتخطيط المسار الوظيفي في المؤسسات
	wالمتغيرات الرئيسية المؤثرة على تخطيط المسار الوظيفي
	wمسئولية تخطيط المسار الوظيفي
	wاألساليب المستخدمة إلكتشاف المسارات الوظيفية
	wخرائط المسار الوظيفي
	wمراحل ومسئوليات تخطيط القوى العاملة
	wوسائل جذب القوى العاملة التى تتميز باإلبداع
	wكيفية مواجهة تحديات تخطيط الموارد البشرية

تطوير توصيف وظائف المؤسسة وفق المنهج الحديث:

	wتحليل الوظائف وأهميته في المؤسسات الحديثة
	wطرق تحليل الوظائف في المؤسسات المختلفة
	wوصف الوظائف وبناء مستويات األداء المثالية
	wتحليل مهام وعالقات الوظائف
	wتحليل صالحيات ومسئوليات وجدارات الوظائف
	wتصميم ووضع تخطيط المسار الوظيفي

تطوير نظام تقييم األداء:

	wمفهوم وأهمية إدارة األداء
	wعالقة تقييم أداء العاملين بإدارة األداء
	wطرق تقييم األداء والطريقة المثلي
	wعالقة توصيف الوظائف بنظم تقييم األداء
	wمؤشرات ومعايير األداء الرئيسية
	w)النموذج األساسي لتقنيات تحسين وتطوير األداء البشري ) حالة عملية
	wاختيار وتصميم طرق التدخل لتحسين وتطوير األداء
	wتنفيذ الحلول والتدخل لتحسين وتطوير األداء البشري



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 

	w00971  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 :........................)تطوير أدلة سياسات وإجراءات إدارة 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.


