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المقدمة :

يمكن تعريف استراتيجيات إدارة الموارد البشرية بأنها “نمط من المفاهيم واألنشطة المخطط لها في إدارة تطوير الموارد البشرية تهدف إلى تمكين المنظمة من تحقيق أهدافها”. حيث 

تُمّكن استراتيجيات إدارة الموارد البشرية إيجاد مجموعة من الطرق اإليجابية التي يمكن من خاللها المساهمة في فعالية المنظمة وتحليلها من خالل مراجعة مجموعة الممارسات 

واألنشطة وتقييم نتائجها. حيث يرى بعض الباحثون في مجال إدارة الموارد البشرية أن تفعيل عمل االستراتيجيات يعتبر ميزة تنافسية للمنظمة، هذه الميزة تُصْعب على المنظمات 

األخرى فهم أو محاكاة الُمَحِسنات التي تصاحب هذا التمكين. فممارسات الموارد البشرية الجيدة والتي تعتبر فّعالة في إدارة األفراد باإلمكان تحليلها وبالتالي اختبار نتائجها في زيادة 

فعالية المنظمة.

إن برنامج" اإلدارة الفعالة للموارد البشرية والتطوير وتخطيط القوى العاملة  " من يوروماتيك ستؤهلك لتقديم مفاهيم مختلفة وأساليب متنوعة إلثراء المواهب البشرية في القوى 

العاملة. وسوف تطور مهاراتك العملية والنظرية التي تمكنك من فهم، وتطوير، وإدارة أغلى األصول التي تمتلكها المؤسسة، وتحقيق التميز في واحد من اهم القطاعات المهنية األكثر 

تنوعاً وأهمية في القرن الحالي.

أهداف البرنامج :

تطوير المعرفة عن أحدث االتجاهات في إدارة الموارد البشرية.�	

تعلم فن كتابة المواصفات الوظيفة، وتحديد الكفاءات األساسية.�	

تعلم كيفية عقد برامج توجيه للموظفين الجدد.�	

إتقان المهارات األساسية الرئيسة لمعالجة قضايا التعويضات والمزايا.�	

تعلم فن الحفاظ على عالقات قوية بين الموظفين.�	

اكتساب القدرات الالزمة لصنع تقييم األداء الفعال والعادل.�	

كيفية كتابة الوصف الوظيفي، والتعرف إلى الكفايات األساسية المطلوبة.�	

طرق إيجاد الكوادر، واختيارها واالحتفاظ بأفضالها باستخدام أساليب المقابالت؛ لبيان الوصف السلوكي.�	

كيفية وضع الموظفين في البداية الصحيحة.�	

كيفية التعامل مع نظام المكافآت والمزايا.�	

كيفية الحفاظ على العالقات الصحية مع الموظفين.�	

كيفية عمل تقييم أداء في نظام تعاوني.�	

تعريف المشاركين بكيفية وضع سياسات األجور والمنافع لضمان المحافظة على الكفاءات البشرية .�	

تعريف المشاركين باألدوات الحديثة إلدارة منظومة سياسات الموارد البشرية ورسم خطط العمل التنفيذية .�	

استخدام أساليب إجراء المقابالت للوصف السلوكي؛ لتكوين معرفة شاملة عن األساليب المختلفة إليجاد أفضل األشخاص، واختيارهم، والحفاظ عليهم.�	

الفئات المستهدفة :

مدراء الموارد البشرية والمدراء اإلداريون ومدراء التدريب والعاملين في هذه الدوائر.

اإلدارة الفعالة للموارد البشرية
وتخطيط القوى العاملة ®

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

المحتويات األساسية:
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التخطيط االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية:

األدوات المستخدمة في عملية التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية �	
HRSTs

النماذج التحليلية في عملية التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية�	
تحديد سمات العمل وأثره على القوى العاملة بالمنظمة�	
التخطيط االستراتيجي للمسار المهني للموظفين�	

التحليل الوظيفي:

طرق التحليل الوظيفي والوصف الوظيفي من واقع خبرات عملية �	
بالشركات العالمية

حاجة الشركات الى التحليل الوظيفي�	
التحليل الوظيفي الكلي والجزئي�	
مخرجات التحليل الوظيفي وكيفية التعامل معها�	
الوسائل الفعالة للتحليل الوظيفي�	

إدارة الموارد البشرية ودورها في ظل العولمة:

أهداف إدارة الموارد البشرية.�	
مهام إدارة الموارد البشرية.�	
التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية.�	
دور إدارة الموارد البشرية في ظل العولمة.�	

تخطيط االحتياجات من الموارد البشرية في ظل تحديات 
العصر:

أهمية تخطيط الموارد البشرية�	
العوامل المؤثرة على عملية تخطيط الموارد البشرية�	
النوذج األساسي لتخطيط الموارد البشرية.�	
خطوات تخطيط الموارد البشرية.�	
طرق التنبؤ بالموارد البشرية.�	
تحليل جانب العرض والطلب للموارد البشرية.�	

تحليل العمل ووصف الوظائف مدخل لرفع مستوى األداء:

تحليل الوظائف وأهميته في المنظمات الحديثة.�	
تحليل العمل واألداء اإلداري.�	
طرق تحليل الوظائف في المنظمات المختلفة.�	
أساليب تحليل العمل.�	
وصف الوظائف وبناء مستويات األداء المثالية.�	

تخطيط وتنمية المسار الوظيفي للموارد البشرية:

أهمية تخطيط المسار الوظيفي في المنظمات.�	
المتغيرات الرئيسية المؤثرة على تخطيط المسار الوظيفي.�	
مسئولية تخطيط المسار الوظيفي.�	
األساليب المستخدمة إلكتشاف المسارات الوظيفية.�	
خرائط المسار أو سلم الموظفين.�	
إدارة المسار الوظيفي.�	

اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية والتطوير اإلداري 
والتنظيمي:

أهمية اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية.�	
التطوير اإلداري وعناصره في المنظمات الحديثة.�	
أهداف التطوير اإلداري.�	
أساليب وطرق التطوير اإلداري.�	
التطوير التنظيمي وأهدافه.�	
المداخل الرئيسية للتطوير التنظيمي.�	

بناء االستراتيجية القيادية بتطبيق بطاقة األداء المتوازن:

التحديات االستراتيجية في المنظمات العربية�	
اإلدارة وقياس األداء�	
معايير ومؤشرات قياس األداء�	
مراحل تأسيس نظم قياس األداء�	
بطاقة قياس األداء المتوازن�	
عناصر بطاقة قياس األداء المتوازن�	
المحاور الرئيسية لنظام بطاقة األداء المتوزان�	
متطلبات نجاح تطبيق بطاقة األداء المتوازن�	

إدارة شؤون الموظفين إلكترونيًا:

تطبيقات الحاسب اآللي في وظائف شؤون الموظفين.�	
استخدام شبكة المعلومات الدولية والداخلية في إدارة الموارد البشرية�	

تخطيط وتحليل القوى العاملة والتدريب والتطوير:

مفهوم إعادة الهيكلة�	
مفهوم الهياكل التنظيمية�	
مفهوم تصنيف الوظائف�	
تحليل عملية الهيكلة التنظيمية القائمة بالمؤسسات والتعرف على نقاط �	

القوى والضعف فيها
الهياكل التنظيمية وفاعلية االتصاالت اإلدارية�	
أهمية توصيف وتصنيف الوظائف بالنسبة لشغل الوظيفة وبالنسبة لشاغل �	

الوظيفة
النماذج العملية في التوصيف والتصنيف�	



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 :........................)اإلدارة الفعالة للموارد البشرية وتخطيط القوى العاملة ®(

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.


