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مقدمة:
العاملة  للقوى  االستراتيجي  التخطيط  : يساعد  العاملة  للقوى  االستراتيجي  التخطيط 
المؤسسة على تلبية احتياجاتها من المواهب وسّد الفجوات الحرجة في المهارات وذلك 
مبادرات  إتاحة وتوفير  تعمل على  والتي  البيانات  تعتمد على  التي  العمليات  باستخدام 
النمو  القيمة االستراتيجية من خالل تسهيل  البشرية  الموارد  البشرية. توضح  الموارد 
البرنامج  من  الجزء األول  هذا  سيقدم  االستقرار.  أو  واالستمرارية  والتشغيلي  المالي 
للقوى  فعالة  استراتيجية  خطة  وإدارة  وتنفيذ  متكاملة لتصميم  عملية  منهجية  التدريبي 

العاملة وفقا الحدث الممارسات العالمية.

مواءمة  على   )HRD ( البشرية الموارد  تطوير  : يعمل  البشرية  الموارد  تطوير 
احتياجات العمل التنظيمية مع كفاءات الموظفين ومعارفهم ومهاراتهم، بهدف سد الفجوة 
بينهم بفعالية. توضح الموارد البشرية القيمة االستراتيجية من خالل تحديد وخلق فرص 
التعليم التي تزيد من قدرة الموظفين ومعرفتهم المؤسسية. وسيقدم هذا الجزء الثاني من 
البرنامج التدريبي المنهجية العملية لتحليل وتصميم وتطوير وتنفيذ وتقييم استراتيجيات 
خطط فعالة لتنمية الموارد البشرية، وتكون أيضا متوائمة مع التطوير الوظيفي والقيادي. 

ما هي فوائد تخطيط القوى العاملة؟
يسمح  بتنفيذ جميع المهام اإلدارية بشكل صحيح في المؤسسة مثل  	

)التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة( وبالتالي يصبح الموظفون مفتاحاً لجميع 
المهام اإلدارية.

تمكين المؤسسة من تنفيذ عملية توظيف ذات كفاءة وفعالية. 	
تحديد الفائض والنقص في أعداد وكفاءات الموارد البشرية العاملة في  	

المؤسسة، وبالتالي تمكين المؤسسة من اتخاذ القرارات المناسبة لتتناسب ومتطلبات 
العمل.
يمكنك من اإلستخدام الفّعال للموارد البشرية. 	
ضمان تحقيق مستويات أعلى من اإلنتاجية، حيث يزداد مستوى إنتاجية  	

المؤسسة عندما يتم استخدام الموارد البشرية بطريقة ممكنة مما يجعلها أكثر كفاءة.

أهمية الدورة :
تحديد ومعرفة احتياجات المنظمة من القوى البشرية ووضع استراتيجية  	

واضحة لتوفير هذه االحتياجات
التخطيط للقوى العاملة داخل المؤسسة وخارجها بما يتماشى مع مستقبل  	

المؤسسة المتطور والمتغير باستمرار
تحديد نقاط القوة والضعف في القوى البشرية، وتعزيز نقاط القوة ومعالجة  	

نقاط الضعف فيها
حماية المنظمة من أي تغييرات طارئة على القوى البشرية، ووضع سبل  	

فعالة لمواجهتها
المساهمة في استغالل الموارد البشرية المتاحة للمنظمة بكفاءة وفعالية 	
تحديد معالم سياسات وخطط التعيين والتدريب الالزمة لضمان الوصول  	

إلى مستوى التشغيل االقتصادي السليم والمستقر داخل المنشأة
كيفية تشخيص المناخ الوظيفي ومعرفة مدى جاهزيته للتفاعل اإليجابي مع  	

إدارة الموارد البشرية
توفير المورد والعنصر البشري المناسب والمؤهل تأهياًل علمياً ومهارياً  	

معاصراً
النجاح االستراتيجي ألي مدير - تحليل العمل والتحليل االستراتيجي -  	

أهميته ومناهجه وفوائده

األهداف:
التعرف على الطرق الحديثة للتخطيط االستراتيجي للقوى العاملة. 	

التعرف على الخطوات المتقدمة لوضع خطة القوى العاملة. 	

تزويد المشاركين بالمعايير الحديثة لتقييم األداء الوظيفي وأيضا بمعايير  	

تقييم األداء المؤسسي.

تطبيق التحليل االستراتيجي في الموارد البشرية. 	

صياغة و إعداد أهداف المنشاة في المورد البشري. 	

اإللمام بدور الموارد البشرية في المنشاة. 	

إعداد صياغة رؤية إدارة الموارد البشرية مع التطبيق 	

احتراف التحليل والتخطيط واإلدارة االستراتيجية للرأس المال البشري 	

محاور البرنامج:
إدارة الموارد البشرية :) المفهوم – األهداف – التحديات ( 	

السمات – واجبات اإلدارة – االستخدام األمثل للموارد البشرية 	

االختالف بين إدارة األفراد وإدارة الموارد البشرية 	

متطلبات تخطيط الموارد البشرية ومراحلها وطرقها 	

تخطيط المسار الوظيفي والتعاقب الوظيفي واالحالل والتجديد 	

دور اإلدارات العليا في تخطيط التعاقب الوظيفي 	

تقييم وتقويم األداء 	

التدريب والتطوير ودور التدريب فى عملية التطوير ومفهوم ومنهج تحديد  	

االحتياجات التدريبية

مفهوم وخطوات إعداد المسار اإلحاللين 	

االبداع في اإلدارة 	

الفئة المستهدفة:
رؤساء األقسام والمسؤولون عن الموارد البشرية والقوى العاملة  وشئون الموظفين 

والتطوير فى القطاعات العامة والخاصة.
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المحتويات األساسية:

الوحدة   االولى :  

نظم التخطيط اإلسرتاتيجي القوى العاملة

 أهمية تخطيط القوى العاملة. 	
 مراحل التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة 	
 تخطيط االستثمار البشري 	
 أسس ومتطلبات تخطيط القوى العاملة 	
 أساليب تخطيط القوى العاملة )األساليب الكمية – األساليب غير الكمية( 	
 ربط تخطيط القوى العاملة برؤية ورسالة وأهداف المنظمة 	
 متطلبات تحقيق تخطيط القوى العاملة الفعال 	
 المشاكل التي تعترض تحقيق تخطيط القوى العاملة الفعال 	
 تخطيط المستقبل الوظيفي للعاملين 	
 تخطيط استراتيجيات إدارة الرأس مال الفكري في المؤسسة 	

الوحدة   الثانية   :

مناذج التخطيط االسرتاتيجي للقوى العاملة " ندوة وورش عمل "

 تحديد االتجاه االستراتيجي 	
 تصميم نظام إدارة الموارد البشرية 	
 تخطيط قوة العمل اإلجمالية 	
 إيجاد وتوليد الموارد البشرية المطلوبة 	
 تحليل عبء العمل في المستقبل 	
 تحديد تأثير التغيير المتوقع في الهيكل الوظيفي 	
 تحديد تأثير االستثمارات الجديدة 	
 االستثمار في تطوير الموارد البشرية واألداء 	
 تقييم وتقوية الكفاءة التنظيمية واألداء 	

الوحدة   الثالثة : 

تصنيف القوى العاملة مع اسرتاتيحية االعمال

 تصنيف القوى العاملة، وفهم ديناميكيتها 	
 التماشي مع استراتيجية االأعمال، واستخالص النتائج من التحليل 	
 تصميم حلول االأعمال لسياسات ومبادرات راس المال البسري 	
 ربط متكامل لجميع مبادرات الموارد البسرية مع استراتيجية االأعمال 	
 تخطيط السيناريوهات، وتحديد تاأثير كّل جزء من الحّل.على التطوير  	

المهني والوظيفي

الوحدة   الرابعة :

 إسرتاتيجيات ختطيط القوى العاملة وعالقهتا بالتوظيف

 مراحل تخطيط القوى العاملة 	
 مستويات تخطيط القوى العاملة 	
 تحليل القوى العاملة وتأثيرها بمستويات التوظف 	
 تحديد حجم العمالة المطلوبة وطرق التنبؤ بها وتحليلها 	
 اإلستراتيجيات الحديثة لمعالجة العرض والطلب من القوى العاملة 	
 مشاكل ومعوقات تنمية القوى العاملة 	
 آليات صياغة إطار عام لتخطيط وتنمية القوى العاملة 	

الوحدة   الخامسة :

 حتليل المناخ الوظيفي " ورش عمل "

 تحليل رحم المناخ 	
	 Charles Handy تقسيم المناخ الوظيفي وفقاً ل 
	 M&S - تقسيم المناخ الوظيفي وفقاً ألنماط العاملين 

الوحدة   السادسة :  

التحليل الوظيفي | Job Analysis " ندوة وورش عمل"

 أهمية التحليل الوظيفي في تشخيص وحل الطلبات المعقدة 	
 ماذا نقصد بالتحليل الوظيفي؟ 	
 من الرؤية إلى المناصب الوظيفية 	
 البطاقة الشاملة للمنصب الوظيفي 	
 أهم نتائج بطاقة التحليل الوظيفي - البطاقة الشاملة 	
 كيفية جمع وملء بيانات البطاقة الوظيفية 	
 أهم المعلومات الواجب جمعها للتحليل الوظيفي 	
 أهم مناهج التحليل الوظيفي 	



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 :........................)التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة وتطوير 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.


