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مقدمة:

في ظل عصر المعرفة يمثل رأس المال البشري أهم األصول التي تسعى المنظمات إلى امتالكها والحفاظ عليها، حيث أن نجاح المنظمات وتحقيقها ألهدافها يعتمد في األساس 

على مدى توافر موارد بشرية وكوادر مدربة ومؤهلة تسعى إلى االبتكار واإلبداع وتقوم بتحويل رؤى واستراتيجيات المنظمة وقيادتها إلى واقع عملي ويتطلب ذلك ضرورة 

تبني نظرة أكثر شمواًل تقوم على ضرورة االستثمار في البشر وتبني االستراتيجيات التي تهدف إلى جذب والحفاظ على الموارد البشرية ذات الكفاءة والتي يمكن أن تحقق أهداف 

المنظمة ولهذا فقد حدث تغيّر جذري في النظرة إلى وظائف إدارة الموارد البشرية داخل المنظمات وظهر العديد من االتجاهات الحديثة التي تركز على هذا االتجاه نحو االستثمار 

في الموارد البشرية والحفاظ عليها.

داف البرنامج:

استعراض االتجاهات الحديثة في إدارة ونطوير راس المال البشري داخل المنظمات بما يحافظ على والء العاملين وتحقيق أهداف المنظمات، وبصورة أكثر تفصياًل تسعى هذه 

الدورة إلى تحقيق األهداف التالية:

	wتعريف المشاركين بأحدث المعارف والمفاهيم واالتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية داخل المنظمات

	wتزويد المشاركين باألدوات واألساليب الحديثة في أداء كل وظيفة من وظائف الموارد البشرية

	wصقل مهارات المشاركين في مجال إعداد استراتيجيات وخطط الموارد البشرية وكيفية تحفيز وزيادة فعالية المرؤوسين داخل المنظمات

	wإطالع المشاركين على قوائم إرشادية بالجوانب التي تغطيها االستراتيجيات المطلوبة في كل وظيفة من وظائف الموارد البشرية

	wتنمية وتطوير مهارات المشاركين نحو التميّز اإلداري في ظل متغيرات الحاضر وطموح المستقبل

الفئات المستهدفة:

	w.قيادات العمل اإلداري داخل المنظمات وخاصة مدراء الموارد البشرية ونوابهم ورؤساء األقسام ومن تؤهلهم المنظمة لتولي تلك المناصب
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العولمة والتغريات العالمية الرسيعة وانعكااسهتا عىل إدارة الموارد 

البرشية المتكاملة:

	wالمالمح الرئيسية إلدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية في عصر العولمة

	wأهم التحوالت ذات التأثير على إدارة الموارد البشرية

	wانعكاسات الفكر اإلداري الجديد على إدارة الموارد البشرية

	wالمدخل المعاصر في بناء القوة الذهنية للمنظمات كمصدر للريادة والتفوق

المداخل اإلدارية البناءة والمتمزية حنو هندسة إدارة الموارد البرشية 

لمواءمة الظروف البيئية واإلدارية اجلديدة:

	wإدارة الموارد البشرية االستراتيجية

	wمراحل بناء االستراتيجية إلدارة الموارد البشرية المتكاملة

	wالمدخل العصري إلعداد وتهيئة الموارد البشرية المتكاملة

	w  تطوير وتحديث الموارد البشرية االستراتيجية وفقا لمدخل المقارنة

) Benchmarking ( المرجعية

	w Management for( التطوير القيادي في ضوء مفاهيم اإلدارة للمستقبل

)The Future

المدخل العرصي إلدارة وختطيط الموارد البرشية كمدخل لتطوير نظم 

:)Balanced Scorecard( العمل وفقًا لمدخل األداء المتوازن

	w بطاقة األداء المتوازن كمدخل إداري لتنمية وتطوير إدارة الموارد

البشرية

	w)المفهوم – المحاور( BSC  بطاقة األداء المتوازن

	wخطوات بناء بطاقة األداء المتوازن في مجال إدارة الموارد البشرية

	wلماذا يفشل نظام بطاقة األداء المتوازن في بعض المؤسسات؟

	wورشة عمل – نحو بناء مقاييس األداء لمحاور بطاقة األداء المتوازن

التقنيات احلديثة المستخدمة يف إدارة الموارد البرشية وتكنولوجيا 

األفراد:

	w) التميز اإلداري ) المفهوم – األهمية

	wالموارد البشرية وبيئة التنظيم المتميزة

	w وضع برامج التميز اإلداري نحو بناء مهارات المدير في عالم متغير

كأحد محاور تدريب الموارد البشرية

	wتدريب الموظفين في مجال أخالقيات الوظيفة

	wإدارة الموارد البشرية ووسائل التدريب المستقبلية

	wإدارة الجودة الشاملة والتميز اإلداري

	wالسيطرة على ضغوط العمل وإدارة الوقت والذات

اإلبداع للتخطيط اإلسرتاتيجي وتنمية التفكري اإلبداعي لتطوير إدارة 

الموارد البرشية المتكاملة:

	wعناصر اإلبداع في تنظيم إدارة الموارد البشرية

	wمهارات التفكير اإلبداعي

	wعوامل التفكير اإلبداعي

	w ورشة عمل – اإلبداع في تحديد المعوقات وحل مشكالت إدارة الموارد

البشرية

RE- إعادة الهندسة اإلدارية كمدخل لتطوير إدارة الموارد البرشية

:ENGINEERING IN HR

	wإعادة هندسة اإلدارة وبناء القائد المتميز

	wالهندسة اإلدارية على النطاق األصغر والنطاق األكبر

	wمراحل إعادة هندسة الموارد البشرية

	wمتطلبات المنظمات لمسايرة عالم اليوم

	wاإلطار العام إلعادة البناء وإحداث التغيير الجذري



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 :........................)االبداع في تنمية الموارد البشرية وتحفيز رأس المال الفكري ®(

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.


