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مقدمة:
حظيت إدارة األفراد الحديثة في المنظمات المعاصرة والمؤسسات الحكومية والخاصة بأهمية كبرى. فقد قامت إدارة األفراد الحديثة بدور كبير في العديد من المنظمات الحديثة 
والمنشآت المعاصرة اإلدارية منها والتجارية. ولعبت إدارة األفراد الحديثة دوراً كبيراً في توجيه األفراد والتأثير عليهم وقيادة الموظفين وتدريبهم باعتبارهم عنصر أساسي في 

المنظمات وعنصر رئيسي في العمليات اإلنتاجية والخدمية.

المادية والمعنوية  النواحي  العديد من  العاملين والموظفين واإلداريين واالستفادة منهم في  بإدارة األفراد الحديثة بأي شكل من األشكال وذلك ألهمية األفراد  التفريط  فال يمكن 
والتجارية.ولقد تطورت إدارة األفراد الحديثة وتغيرت منذ سنوات عديدة وصواًل إلى وقتنا الحاضر. وحصلت تطورات علمية وتكنولوجية ساهمت في تطوير إدارة األفراد الحديثة 
إضافة إلى تطوير وظائف ومفاهيم إدارة األفراد. فظهر تخصص جديد في إدارة األفراد الحديثة يسمى التخطيط إلدارة األفراد الحديثة وتم تطوير هذا التخصص إلى التطوير 
العملي إلدارة الموارد البشرية.وإدارة األفراد الحديثة هي ضرورية لجميع برامج التدريب وعمليات اإلنتاج في المنظمات. كما والبد أن تعتمد إدارة األفراد الحديثة على األفراد 

العاملين في تطويرهم وتدريبهم وربطهم ربطاً مباشراً بالوظائف. وبناءا عليه تقدم يوروماتيك هذه الدورة وفق احدث المنهجيات والرؤى العالمية.

محاور البرنامج:
الدور االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية�	
عناصر البيئة المتغيرة إلدارة الموارد البشرية�	
التخطيط االستراتيجي وإدارة الموارد البشرية�	
االستقطاب والتعيين للوظائف�	
تخطيط القوى العاملة وتطبيقات عملية عليها�	
اختبار وإختيار الموظف ومقابالت المرشحين�	
الوصف الوظيفي وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي وتطبيق عملى على تصميم بطاقة الوصف الوظيفى�	
تقييم األداء الوظيفي واإلساليب الحديثة المستخدمة فى قياس أداء العاملين�	
إدارة المسار الوظيفي والعدالة في المعاملة�	
نُظم الحوافز وآثارها على أداء العاملين�	
االسلوب العلمى فى إدارة منظومة التدريب�	
التدريب وأهميته في بناء وتطوير الموارد البشرية�	
تحديد االحتياجات التدريبية وتطبيقات عليها�	
تصميم البرامج التدريبية�	
االساليب الحديثة فى التدريب�	
إجراء ات وضع خطط التدريب�	
اعداد موازنات التدريب السنوية�	
قياس عائد التدريب�	

أهمية الدورة التدريبية:
المهارات الىت ستكتسهبا بعد امنام وحضور الدورة التدريبية:

اكتساب مهارات حقيقية ومميزة فى دراسة وتحليل قدرات الموارد البشرية�	
التحليل المنطقى لقدرات الموارد البشرية وكيفية استغاللها بشكل فعال لتحقيق اهداف المنظمة�	
االنتقال بإدارة الموارد البشرية فى مكان عملك للعمل بفكر متطور يعتمد على تحليل، وتنمية وتطوير قدرات القوى العاملة�	

الفئات المستهدفة:
موظفين ومشرفين ومدراء اقسام وإدارات الموارد البشرية�	
موظفين ومشرفين ومدراء اقسام وادارات التطوير االداري�	
موظفين ومشرفين ومدراء اقسام وادارات الشؤون االدارية�	
موظفين ومشرفين ومدراء اقسام وادارات شؤون الموظفين�	
موظفين ومشرفين ومدراء اقسام وادارات تخطيط القوي العاملة�	
موظفين ومشرفين ومدراء اقسام وادارات التدريب مراكز ووحدات التدريب�	
مستشاري التدريب والموارد البشرية والتطوير المؤسسي�	
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المحتويات األساسية:

إدارة األفراد: تنظيم وتدريب وتقييم أداء العاملين  ®

الوحدة األولى :

التحديات الىت تواجه إدارة الموارد البرشية ىف العرص احلديث

الدور االستراتيجى إلدارة الموارد البشرية�	

الدعائم األساسية التى يجب توافرها فى مدراء الموارد البشرية�	

نظام إدارة الموارد البشرية�	

التحديات التى تواجه سياسات وإجراءات إدارة الموارد البشرية فى �	

المنظمات الحديثة وكيفية مواجهة تلك التحديات

التخطيط االستراتيجى وإدارة الموارد البشرية�	

ععناصر البيئة المتغيرة إلدارة الموارد البشرية�	

الوحدة الثانية :

المهارات اإلبداعية للعاملني بإدارة الموارد البرشية

اختبار واختيار الموظف ومقابالت المرشحين�	

مفهوم وأهمية التفكير اإلبداعى لسياسات وإجراءات شؤون الموظفين�	

مواصفات المورد البشرى المبدع�	

إدارة المعرفة ودورها فى تطوير أداء الموارد البشرية�	

معوقات اإلبداع فى إدارة الموارد البشرية�	

الوصف الوظيفى وإعداد بطاقات الوصف الوظيفى وتطبيق عملى على �	

تصميم بطاقة الوصف الوظيفى

الوحدة الثالثة :

ختطيط القوى العاملة وتطبيقات عملية

ما المقصود برسم سياسات وإجراءات تخطيط القوى العاملة�	

أهداف وفوائد رسم سياسات وإجراءات تخطيط القوى العاملة�	

خطوات تخطيط القوى العاملة�	

خرائط وجداول اإلحالل�	

صعوبات تخطيط القوى العاملة والحلول�	

كيفية التغلب على تلك الصعوبات�	

الوحدة الرابعة :

تقويم األداء الوظيفى واالاسليب المستخدمة ىف قياس أداء العاملني

مفهوم وأهمية رسم سياسات وإجراءات توظيف الموارد البشرية�	

معايير وإدارة األداء�	

أهداف تقويم األداء الوظيفى�	

الطرق الحديثة فى تقويم األداء الوظيفى�	

المقابالت الشخصية وإجراءات التوظيف�	

مشكالت تقويم األداء وطرق الحل�	

الوحدة الخامسة :

االسلوب العلمى ىف إدارة منظومة التدريب

التدريب وأهميته فى بناء وتطوير الموارد البشرية�	

التميز اإلدارى والمؤسسى وفوائده�	

إدارة المسارات الوظيفية وإعداد خطط التعاقب الوظيفى�	

رسم سياسات وإجراءات تحديد االحتياجات التدريبيية�	

تصميم البرامج التدريبية�	

إجراءات وضع خطط التدريب�	

 تقييم البرامج التدريبية�	

قياس عائد التدريب�	
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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: 

:  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: :...................................................................

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)إدارة األفراد: تنظيم وتدريب وتقييم أداء العاملين ®( 

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.
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طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز
نمـــــوذج التسجيــــــل


