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مقدمة:

" دبلوم ممارس الموارد البشرية - DHRP " هو برنامج تطويري راسخ في العديد من دول العالم للداللة على مستوى عالي من التعلم ولكنه يتميز بالتركيز على الجانب التطبيقي 

في الموارد البشرية.

زاد االهتمام بالموارد البشرية في اآلونة األخيرة حتى ارتبط نجاحها بنجاح وقدرة العنصر البشري الذي هو األساس في خلق القيمة المتمثلة بالمخرجات المناسبة التي تحقق رضا 

الجمهور وتعزز السمعة والمكانة للمؤسسة ودورها الريادي. ولقد تميزت إدارة الموارد البشرية في المنظمات المعاصرة والحديثة في دور إداري وعلمي هام وذلك في ظل وجود 

الوظائف التوجيهية والقيادية للموظفين واألفراد والعاملين نظراً باعتبارهم عنصراً هاماً في إدارة الموارد البشرية إال أن التطورات العلمية  الحديثة ساهمت في تطور وتحديث 

وتجديد إدارة الموارد البشرية وذلك بإدخال وظائف وتعاريف ونظريات ومفاهيم وطرق استراتيجية جديدة في إدارة الموارد البشرية كالتخطيط اإلداري في إدارة الموارد البشرية 

والتخطيط االستراتيجي في إدارة الموارد البشرية وعمليات التدريب الوظيفي واإلداري والمهني للموظفين واإلداريين كما تميزت إدارة الموارد البشرية بالقيام بعمليات التطوير 

والتدريب والتوظيف العملي والمهني واإلداري للموظفين واإلداريين بشكل يحقق النمو والتنمية والتطور والرقي للوصول إلى المستوى اإلداري والتجاري المطلوب على المستوى 

العالمي.

محاور البرنامج:

تشمل الدورة  عىل عدة حماور  تغطي الوحدات التالية:

	wالوحدة االولى : استراتجيات ادرة الموارد البشرية

	wالوحدة الثانية : تخطيط الموارد البشرية وعمليات التوظيف

	wالوحدة الثالثة : ادارة المواهب وتقييم االداء

	wالوحدة الرابعة : المنافع والتعويضات

	wالوحدة الخامسه : عالقات الموظفين

الفئات المستهدفة:

	wموظفي الموارد البشرية

	w جميع المهتمين بتطوير وتدريب مواردهم البشرية

	wمن يتطلع لدخول مجال الموارد البشرية
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المحتويات األساسية:

® DHRP - دبلوم ممارس الموارد البشرية

الوحدة االولى :

اسرتاجتيات ادرة الموارد البرشية
	wإدارة الموارد البشرية االستراتيجية

	wاالستراتيجية التنظيمية

	wمراقبة وتقييم الموارد البشرية

	wتكنولوجيا الموارد البشرية

	wالبيئات التنظيمية

	wالتصميم والتطوير التنظيمي

	wالثقافة التنظيمية

	wإدارة الموارد البشرية العالمية

	wنظريات القيادة واإلدارة

	wاخالقيات العمل

	wبحوث الموارد البشرية

الوحدة الثانية :

ختطيط الموارد البرشية و عمليات التوظيف
	wتخطيط الموارد البشرية

	wتحليل الوظائف ، الوصف الوظيفي، المواصفات الوظيفية

	wاالستقطاب

	wاالختيار

الوحدة الثالثة :

ادارة المواهب و تقييم االداء
	w.التدريب والتطوير في المنظمة

	wمبادئ التدريب والتطوير

	wتقنيات التدريب والتطوير

	wتقديم البرامج التدريبية

	wتقييم فعالية التدريب

	wبرامج إدارة المواهب

	wإدارة األداء

	wإدارة التغيير

	wالتطوير التنظيمي

الوحدة الرابعة :

المنافع و التعويضات

	wإجمالي المكافآت: المالية وغير المالية

	wمستوى األجور

	wطرق تقييم الوظائف

	wإدارة معدل األجور

	wالعوامل االقتصادية التي تؤثر على التعويضات

	w إنشاء انظمة الحوافز و التعويضات

	w تعويضات االدارة العليا

	wبرامج منافع الموظفين

	wإدارة برامج منافع الموظفين

	wتقييم التعويضات و الحوافز

	wقضايا دولية في المنافع و التعويضات

الوحدة الخامسه :

عالقات الموظفني

	wأنظمة التظلم

	wأنظمة االنضباط الوظيفي

	w مشاكل الموظفين السلوكية

	wالتعامل مع االستقاالت و انهاء الخدمات

	w استراتيجيات الدمج الوظيفي

	w الرضا الوظيفي و طرق قياسه

	wالسالمة في مكان العمل

	w صحة الموظفين في مكان اعمل

	wأمن الموظفين في مكان العمل
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نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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

)® DHRP - دبلوم ممارس الموارد البشرية(
االتجاهات الحديثة في نظم وممارسات إدارة الموارد البشرية

التــاريــخ :........................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

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: 

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.


