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المقدمة:
على  يتحتم  جديداً  دوراً  هناك  وأن  زمانها  انتهى  التقليدية  البشرية  الموارد  إدارة  أن 
الشراكة  الدور في  به وتنفيذه، ويتمثل هذا  القيام  البشرية  الموارد  إدارة  المسئولين عن 
الموارد  إدارة  المنظمة،  واستراتيجيات  خطط  ومتابعة  تنفيذ  في  والفعالة  اإلستراتيجية 
البشرية الحديثة يجب أن تقوم بتطبيق أربعة إدوار لتكون إدارة موارد بشرية معاصرة 
وفعالة وهذه األدوار على النحو التالي:  اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية، ويقصد 

بها أن تشارك إدارة الموارد البشرية في تنفيذ استراتيجية المنظمة بكل فعالية وقوة.

إدارة  في  كبير  بدور  البشرية  الموارد  إدارة  تقوم  أن  بمعنى  والتحول،  التغيير  إدارة  و 
التغيير والتحول الذي يحدث في المنظمة نتيجة للمنافسة الشديدة، أو رغبة الحكومة في 
زيادة فعالية األجهزة الحكومية لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين. إدارة تطبيق البنية 
التحتية، ويقصد بها إعداد بنية تحتية للمنظمة من سياسات وإجراءات وقواعد ونظم بحيث 
مساهمة  إدارة   – المنظمة.  بموقع  للموظفين  متوافرة  وتكون  جيدة  بصورة  وتعد  تكتب 
الموظفين  احتياجات  لمعرفة  المناسبة  واإلجراءات  السياسات  إعداد  بمعنى  العاملين، 
المتعلقة  إبداعاتهم  تنفيذ  في  لهم  الفرصة  وإتاحة  المبدعين  الموظفين  وتشجيع  وتلبيتها، 
استراتيجيات  على  الدورة  هذه  تركز  العمل.  وإجراءات  نظم  تطوير  أو  العمل  بتطوير 
إشراك  تناولها:  يتم  التي  المحددة  الموضوعات  تشمل  الناجحة  البشرية  الموارد  إدارة 
بالمواهب  واالحتفاظ   ، المواهب  وإدارة  الموارد  وتوفير   ، العمل  وقانون   ، الموظفين 

وتطويرها والتدريب والتطوير الوظيفي.

الفئات المستهدفة:
مدراء إدرات الموارد البشرية في القطاع الحكومي والخاص والمنظمات غير الربحية 	
رؤساء أقسام الموارد البشرية والمرشحون لها في المستقبل 	
موظفو أقسام وإدارات الموارد البشرية 	
المهتمون في التميز في إدارة الموارد البشرية وفق افضل الممارسات العالمية 	

أهمية 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 	
المقابالت؛  	 أساليب  باستخدام  بأفضلها  الكوادر، واختيارها واالحتفاظ  إيجاد  طرق 

لبيان الوصف السلوكي
كيفية وضع الموظفين في البداية الصحيحة 	
كيفية التعامل مع نظام المكافآت والمزايا 	
تعلم فن الحفاظ على عالقات قوية بين الموظفين 	
التدرب على تخطيط وإدارة مقابالت التوظيف المبني على الجدارات 	

المحور االول :
المفاهيم األساسية للموارد البشرية   

Key Concepts Of Human Resources 

األدوار الجديدة إلدارة الموارد البشرية 	
رؤية ورسالة وأهداف وقيم إدارة الموارد البشرية 	
اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية 	
الهيكل التنظيمي الفعال 	
تطبيق عملي 	

المحور الثاني :
تخطيط الموارد البشرية    

Human Resources Planning

مفاهيم تخطيط الموارد البشرية 	
الموارد  	 من  والكمية  النوعية  باالحتياجات  التنبؤ 

البشرية
مفهوم الطلب والعرض للموارد البشرية 	
إعداد خطة الموارد البشرية للمؤسسة 	
حاالت العجز والفائض في الموارد البشرية 	
تطبيق عملي 	

المحور الثالث :
االستقطاب واالختيار والتعيين والتوجيه   

Recruitment, Selection And Induction

مصادر إمداد المؤسسة بالمتقدمين والمؤهلين لشغل  	
الوظائف

خطوات إنشاء المصدر الدائم للمهارات المطلوبة 	
خطوات ومراحل االختيار 	
أسس وأنواع االختبارات العقلية والجسدية والشخصية 	
طرق إجراء المقابالت الموجهة لالختيار والتعيين 	
برامج التوجيه للموظفين الجدد والتهيئة المبدئية 	

المحور الرابع :
Training & Development التدريب والتطوير

المفاهيم الحديثة في التدريب والتطوير 	
استراتيجيات تحديد االحتياجات التدريبية 	
كيفية تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية 	
أساليب تقييم البرامج التدريبية 	
تطبيق عملي 	

المحور الخامس :
األجور )األنظمة واألساليب(    

Compensation And Benefits

أهم المتغيرات المؤثرة في تحديد معدالت األجور 	
والمرتبات  	 األجور  هيكل  تحديد  وأساليب  خطوات 

الداخلي
أشكال األجور والحوافز 	
نظم دفع األجور 	
تطبيق عملي 	

المحور السادس :
إدارة وتقييم أداء الموارد البشرية    

Performance Management And Retention

االتجاهات الحديثة في تقييم األداء 	
تقييم األداء التخاذ القرارات في مجال إدارة الموارد  	

البشرية
العناصر األساسية لتقييم األداء 	
طرق إعداد خطة تقييم األداء 	
الرضا الوظيفي و أدوات وأساليب التحفيز 	
اهتمامات واحتياجات الموظفين داخل العمل 	
إدارة العالقات داخل العمل 	
المشاركة في اإلدارة 	
اإلنتماء الوظيفي 	
إدارة معدل دورات الموظفين 	

المحور السابع :
منهجية الكفايات في إدارة الموارد البشرية   

Competencies Based HR

تحليل الوظائف ووضع األوصاف الوظيفية باستخدام  	
منهجية الكفايات

باستخدام  	 الوظيفية  والعوائل  الوظائف  تصنيف 
منهجية الكفايات

تخطيط الموارد البشرية واالستقطاب بالكفايات 	
تقييم األداء والتدريب بالكفايات 	
خطوات تطوير قاموس الكفايات الوظيفية: 	
مكونات قاموس الكفايات الوظيفية 	
تطوير الكفايات المؤسسية 	
تطوير الكفايات التنظيمية 	
تطوير الكفايات الفنية 	
مؤشرات الكفاية الوظيفية 	
أسئلة الكفاية الوظيفية 	



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 :........................)استراتيجيات إدارة الموارد البشرية والقدرات التنظيمية ®( 

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.


