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مقدمة:
تعد الموارد البشرية للمنظمة من أهم الموارد وأهم المدخالت التي تستخدمها المنظمة ومن خاللها يتم استخدام جميع الموارد األخرى وإدارتها. ومن ثم، فإن القرارات المتعلقة 
بالموارد البشرية تأثر بشكل مباشر على جودة واستخدام جميع الموارد األخرى. وتعد االستفادة المثلى من هذه الموارد أمرا حيويا وهاماً لنجاح المنظمة وأحد أهم أولويات إدارة 
تلك المنظمة. إن تطوير هؤالء األشخاص أو عدم القيام بذلك سيحدد بال شك نجاح المنظمة أو فشلها . تم تصميم هذه الدورة التدريبية الديناميكي والتفاعلي من يوروماتيك للمدراء 
والمدراء التنفيذيين ومديري وموظفي الموارد البشرية والمشرفين ، وقادة الفرق وهي ورشة عمل لتنمية مهارات تنمية الموارد البشرية وتخطيط المسار الوظيفي تتسم بالتفاعل 
والشمول ومبنيـة على أحدث البحوث العملية والعلمية والنفسية والقابلة للتطبيق والتي يمكن اعتمادها من قبل أي شخص يتطلع بجدية لتحسين مهاراته المتعلقة بتنمية الموارد 

البشرية .

أهداف البرنامج:
هيدف الربناجم التدريىب التعرف عىل :

آليات العمل الالزمة لتمية وتطوير الموارد البشرية 	
سمات البيئة المعاصرة التى تجعل تنمية وتطوير الموارد البشرية أمر حتمى وضرورى 	
الميزة التنافسية للموارد البشرية 	
أسس تنمية القدرات التنافسية للموارد البشرية 	
إدارة المعرفة وتنمية الموارد البشرية 	
فلسفة إدارة الموارد البشرية فى عصر العولمة 	
تحديات تنمية الموارد البشرية 	
عناصر تنمية الموارد البشرية 	
التدريب وتنمية الموارد البشرية 	
سمات المورد البشرى المبدع 	
مفهوم وأهمية إدارة تخطيط المسار الوظبفى 	
التحديات التى تواجه إدارة الموارد البشرية فى منظماتنا العربية 	
األسباب التى تؤدى إلى االهتمام بتخطيط المسارات الوظيفية 	
أمثلة عملية لتخطيط المسارات الوظيفية والتطوير الوظيفى 	
وسائل وأدوات تخطيط المسار الوظيفى 	
مداخل تخطيط المسارات الوظيفية 	
دور إدارة الموارد البشرية فى تخطيط المسارات الوظيفية 	
إدارة التعاقب الوظيفى وإعداد قيادات الصف الثانى 	
كيفية تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة لتنمية الموارد البشرية 	
نموذج I.M.A لتحديد االحتياجات التدريبية بشكل فعال 	
إدارة المواهب وخصائص الموهوبين 	
التوظيف الذكى والريادة فى أنظمة الموارد البشرية 	
أسس التميز اإلدارى والتفكير اإليجابى 	
تقويم األداء الوظيفى 	
إدارة رأس المال البشرى 	

الفئة المستفيدة:
جميع العاملين بإدارات الموارد البشرية 	
جميع العاملين بإدارات التدريب وتنمية الموارد البشرية 	
مدراء ومسؤولى إدارات الموارد البشرية وشؤون الموظفين 	
مسؤولى التطوير اإلدارى والوظيفى 	
من له إهتمام بتلك الموضوعات الهامة 	
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الوحدة األولى :

تطوير وتنمية الموارد البرشية وعنارصه

المفهوم الحديث إلدارة الموارد البشرية½	

مفهوم تطوير وتنمية الموارد البشرية½	

عناصر تطوير وتنمية الموارد البشرية½	

سمات البيئة المعاصرة التى تجعل تنمية الموارد البشرية أمر ضرورى½	

أسلحة التميز اإلدارى½	

محاور المنظمة المتميزة½	

كيفية استقطاب الموارد البشرية المبدعة½	

الوحدة الثانية :

تقويم األداء الوظيفى وآليات تنمية أداء الموارد البرشية

أخطاء تقويم األداء الوظيفى½	

نظام تقويم األداء الوظيفى½	

طرق تقويم األداء الوظيفى½	

تقويم األداء الوظيفى باستخدام مؤشرات األداء½	

تقويم األداء الوظيفى باستخدام 360 درجة½	

الفرق بين إدارة األداء الوظيفى وتقويم األداء الوظيفى½	

آليات تطوير األداء الوظيفى½	

الوحدة الثاثة :

إدارة المعرفة وتنمية وتطوير الموارد البرشية

إدارة رأس المال البشرى½	

متطلبات امتالك الموارد البشرية المتميزة½	

أسس تنمية القدرات التنافسية للموارد البشرية½	

أهمية الموارد البشرية فى تنمية القدرات التنافسية للمنظمة½	

فلسفة إدارة الموارد البشرية فى عصر العولمة½	

دواعى تغيير نظرة المنظمة للمورد البشرى½	

الوحدة الرابعة :
إدارة المستقبل الوظيفى وختطيط الماسرات الوظيفية

مفهوم عملية إدارة المستقبل الوظيفى وتخطيط المسارات الوظيفية½	

أهمية تخطيط المسار الوظيفى½	

األسباب التى تؤدى إلى االهتمام بتخطيط المسارات الوظيفية½	

أمثلة عملية لتخطيط المسار الوظيفى½	

إدارة المستقبل الوظيفى½	

وسائل وأدوات التطوير الوظيفى½	

دور إدارة الموارد البشرية فى تخطيط وتطوير المسار الوظيفى½	

الوحدة الخامسة :
مداخل ختطيط الماسر الوظيفى

المدخل الفردى لتخطيط المسار الوظيفى½	

المدخل التنظيمى لتخطيط المسار الوظيفى½	

دور إدارة الموارد البشرية فى تخطيط المسار الوظيفى½	

وسائل وأدوات تخطيط المسار الوظيفى½	

بطاقة المسار الوظيفى½	

الوحدة السادسة :
التدريب وتنمية األداء الوظيفى

مفهوم التدريب وتنمية الموارد البشرية½	

األخطاء الشائعة فى مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية½	

أهمية التدريب وتنمية الموارد البشرية½	

اإلتجاهات واألسس العلمية للتدريب وتنمية الموارد البشرية½	

تحديد االحتياجات التدريبية½	

اساليب التدريب وتنمية الموارد البشرية½	

تصميم البرامج التدريبية½	

نموذج I.M.A لتحديد االحتياجات التدريبية½	

تقييم البرامج التدريبية½	



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

التــاريــخ :........................)منهجيات تنمية الموارد البشرية وتخطيط المسار الوظيفي ®(

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

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

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

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

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.½	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971½	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي: 

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة½	 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.


