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اإلدارة المتميزة للموارد البشرية
وتعظيم القدرات التنافسية - 10 أيام

مقدمة:

ُينظر بشكل متزايد إىل اإلدارة الفعالة للموارد البرشية عىل أنها تؤثر بشكل إيجايب عىل األداء والنجاح التنافيس يف كل من املؤسسات الكبرية والصغرية. نظرًا ألن املوارد البرشية أصبحت 

أكرث أهمية للنجاح التنظيمي ، فقد أدركت العديد من املنظامت أن العاملني يف املؤسسة هم الذين يوفرون ميزة تنافسية.

ال شك أن خلف كل منظمة ناجحة تقف إدارة موارد برشية ناجحة يف برامجها، سواء كانت هذه الربامج يف إطار اختيار األفراد، أو تدريبهم أو تقويم أدائهم، أو صيانتهم واالحتفاظ بهم، 

أو من خالل برامج جيدة للمكافآت والحوافز، فهناك إذن ارتباط قوي بني نجاح املنظمة وبني برامج املوارد البرشية، وعىل الرغم من صعوبة القياس الفوري للعوائد املنتظرة من برامج 

جيدة للموارد البرشية، إال أن وجود مثل هذه الربامج يعود إىل تحقيق مزايا اقتصادية عديدة، سواء عن طريق تخفيض التكاليف أو إضافة إىل العوائد املالية. وتشمل تنمية القدرات 

البرشية القدرة عىل متكني اإلنسان من تطوير فكره وذاته وقدراته عن طريق استخدام أفضل الوسائل والطرق بصورة فاعلة ومثمرة؛ لذلك يجب أن يكون التطوير شاماًل، حيث اإلنسان 

ا علميًّا مناسًبا يساعدهم عىل اإلبداع. ومن هنا تأيت  أهمية هذه الدورة  يتأثر ويؤثر يف التنمية؛ لذلك تكون الحاجة هنا إىل الرتكيز عىل منح الكوادر البرشية املعرفة والخربة واملهارة وجوًّ

"إدارة وتنسيق املوارد البرشية وتحسني األداء التنظيمي " واملعدة من فبل يوروماتيك لتقديم احدث املامرسات واملنهجيات ذات الصلة.

اهداف البرنامج :

يهدف الربنامج التدريبى للتعرف عىل :

	wتخطيط املوارد البرشية، وتنميتها، وتدريبها وتوطينها يف إطار السياسات املعتمدة والتخطيط االسرتاتيجي بناًء عىل احتياجات اإلدارات والوحدات  التنظيمية

	wتنفيذ إجراءات شؤون املوارد البرشية وفقاً لسياسات املوارد البرشية الحديثة

	wتقديم املشورة الخاصة باملوارد البرشية عند الحاجة واملساهمة يف إعداد الخطة االسرتاتيجية

	wمراجعة التقارير املتعلقة بتخطيط املوارد البرشية والتوظيف املقدمة من ضابط موارد البرشية الرئييس

	wإدارة جميع األعامل واألنشطة الخاصة بتخطيط املوارد البرشية والتوظيف والتأكد من تنفيذها

	wاملامرسات ىف حوكمة املوارد البرشية الفعالة

	wاإلرشاف عىل التنسيق مع املدراء لجمع معلومات عن متطلبات القوى العاملة

	wدور حوكمة املوارد البرشية ىف تعزيز التنافسية وتحقيق الرضاء الوظيفى والدافعية نحو منظمة متميزة

الفئات المستهدفة :

	wمدراء اإلدارات املوارد البرشية والتطويرالوظيفي والتدريب

	wرؤساء اقسام املوارد البرشية والتطوير

	wاملرشفني واملسئولني عن شؤون التدريب

	wموظفي قسم املوارد البرشية
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محتوى البرنامج:
أاسسيات إدارة الموارد البرشية:

	wأهمية املورد البرشي اليوم

	wالنظرة الخاطئة إلدارة شئون العاملني

	wمسؤوليات إدارة املوارد البرشية ومهامها

	wدور املوارد البرشية يف القرن الحادي و العرشين

	wأنشطة املوارد البرشية الحديثة

	wتحديث املوارد البرشية وتنوع قوة العمل

	w الرتكيبة الحالية للمورد البرشي

	wأنواع العاملة

	wالجودة الشاملة

	wتطوير املوارد البرشية

	w)التعلم )الخربة+التعلم+الجدارة

االجتاهات احلديثة يف ختطيط الموارد البرشية:

	wاألصول البرشية

	w مراحل التخطيط االسرتاتيجي

	wمشكالت تخطيط املوارد البرشية يف املنظامت

	wأنشطة املوارد البرشية يف تخطيط القوى العاملة

	wالعوامل الخارجية املؤثرة يف تخطيط القوى العاملة

	wخرائط اإلحالل

	wأساليب تحليل الوظائف

حتليل الوظائف واإلستقطاب والتسكني:

	wطبيعة تحليل الوظائف

	wطرق جمع املعلومات املستخدمة يف تحليل الوظائف

	wكتابة وصف وتوصيف الوظيفة

	wالتنبؤ وتخطيط املوارد البرشية

	wإستقطاب املرشحني لشغل الوظائف

	wاملفاهيم األساسية إلختبارات التوظف

	wأنواع إختبارات التوظف

	wالسامت األساسية ملقابالت املرشحني للوظائف

	wأسس تصميم وتنفيذ املقابالت الفعالة

	wاملشكالت التي تحول دون اإلستفادة من مقابالت التوظف

إدارة األجور واحلوافز والمزايا الوظيفية:
	wالنواحي األساسية للتعويضات

	wالعوامل األساسية املحددة ملعدالت األجور

	wوضع معدالت األجور

	wالقضايا الراهنة يف إدارة التعويضات

	wالطرق املستخدمة يف تحفيز العامليني

	wنظم سداد األجر املتغري

	wكيفية زيادة فعالية نظم التحفيز

	wاألجازات مدفوعة األجر

	wمزايا التأمني

	wمزايا التقاعد عن العمل

	wاملزايا والخدمات املقدمة للموظفني

	wبرامج املزايا املرنة

التدريب والتنمية تطوير العاملني:
	wمفهوم وأهمية العملية التدريبية

	wأساليب التدريب والتنمية اإلدارية

	wالتدريب لألغراض الخاصة

	wقياس وتقييم الجهود التدريبية والعائد من التدريب

	wأدارة التغري والتطوير التنظيمي

	wمفهوم وأهمية عملية تقييم األداء

	wطرق تقييم األداء

	wتقييم األداء: املشكالت والحلول

	wمقابالت التقييم

	wأساسيات إدارة املسار الوظيفي

	wإدارة العدالة يف معاملة العاملني

الترشيعات القانونية وتكافؤ الفرص:
	wمقدمة لقانون العمل وقوانني التأمينات اإلجتامعية

	wأدارة عقود العمل

	wتحديد األجور واملرتبات وفقا لقانون العمل

	wتحديد التأمينات اإلجتامعية

	wالتعامل مع دعاوى وشكوى العاملني

	wكيف ميكن إثبات واقعة التمييز يف املعاملة

	wاإلجراءات التأديبية وفقا لقانون العمل

	wرشوط إنهاء خدمة العاملني

	wأسباب اإلهتامم بأمن وسالمة العاملني

	wأساسيات قانون األمن الوظيفي

	wدور اإلدارة العليا يف تحقيق األمن واآلمان

	wأسباب احوادث وكيفية الوقاية منها

	wسالمة العاملني: املشاكل والحلول



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

)اإلدارة المتميزة للموارد البشرية وتعظيم القدرات التنافسية - 10 أيام ®(
اساليب االدارة الحديثة للموارد البشرية في ظل اإلتجاهات العالمية المعاصرة

التــاريــخ :........................

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.


