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المحتويات األساسية:

مقدمة:
المواضيع  بأهم  المتدربين  لتزويد  المتقدمة  البشرية  الموارد  إدارة  دورة  تصميم  تم 
البشرية,  الموارد  إدارة  مهنة  تطور  لتشمل:  البشرية  الموارد  مجال  في  المتقدمة 
وظائف الموارد البشرية, وكذلك دور واستراتيجيات الموارد البشرية, باإلضافة إلى 
القوى  المواهب, تخطيط  التنظيمي, إدارة  الهيكل  أهم مبادئ وطرق تخطيط وتصميم 
العاملين,  إدارة وتطوير وتنمية  الوظيفي,  التعاقب  إدارة وتخطيط  العاملة والتوظيف, 
إدارة المزايا والتعويضات, إدارة األداء, سياسات وإجراءات الموارد البشرية, وإدماج 

الموظف.

أهداف الدورة:
	w تعريف المشاركين بالمواضيع والوظائف والمهام المتقدمة للموارد

البشرية.
	w احتراف مجال الموارد البشرية وكذلك التواصل مع خبراء المجال

والمساعدة في البحث عن عمل.
	w تعلم كيفية إضافة ميزة تنافسية للمؤسسات بموظفيها المعتمدين باإلضافة

إلى اعتبارهم ضمان للعمالء عن طريق مصداقيتهم.
	w إكساب المشاركين الخبرة العملية والمعرفة العلمية للعمل في مجال إدارة

الموارد البشرية في مختلف قطاعات األعمال.
	w تمكين المشاركين من وضع مجموعة متنوعة من االستراتيجيات لمساعدة

المؤسسة على تلبية احتياجات التوظيف الحالية والمستقبلية.

	w اكتساب المعرفة والمهارات المتخصصة في أنشطة توظيف واكتساب
الموظفين الموهوبين.

	w تمكين المشاركين من إدارة وتخطيط التعاقب الوظيفي وإدارة وتطوير
وتنمية العاملين وكذلك إدارة المزايا والتعويضات

المواضيع الرئيسية:
	w مقدمة في إدارة الموارد البشرية: التطور، الوظائف, األدوار

واالستراتيجيات
	wتصميم الهيكل التنظيمي في إدارة الموارد البشرية
	wإدارة المواهب
	wتخطيط القوى العاملة والتوظيف
	wإدارة وتخطيط التعاقب الوظيفي
	wإدارة وتطوير وتنمية العاملين
	wإدارة المزايا والتعويضات
	wإدارة األداء
	wسياسات وإجراءات الموارد البشرية
	wإدماج الموظف
	wالتخطيط اإلستراتيجي إلدارة المواهب البشرية

إدارة الموارد البرشية ) التطور ، الوظائف ،األدوار واالسرتاتيجيات (:

	wالمفهوم الحديث إلدارة الموارد البشرية
	wوظائف إدارة الموارد البشرية
	wاستراتيجيات إدارة الموارد البشرية
	wسمات البيئة المعاصرة التى تجعل تطوير الموارد البشرية أمر ضرورى
	wأسلحة التميز اإلدارى
	wمحاور المنظمة المتميزة
	wكيفية استقطاب الموارد البشرية المبدعة

ختطيط القوى العاملة والتوظيف:

	wمفهوم وأهمية تخطيط القوى العاملة
	wصعوبات تخطيط القوى العاملة
	wخطوات تخطيط القوى العاملة
	wالطرق العملية فى تخطيط القوى العاملة
	wتصميم الهيكل التنظيمى فى إدارة الموارد البشرية
	wالمقابالت الشخصية والتوظيف
	wنظام االختيار والتوظيف
	wكيفية إجراء االختبارات
	wأخطاء المقابالت الشخصية والعالج

إدارة رأس المال البرشى وتنمية وتطوير الموارد البرشية:

	wإدارة رأس المال البشرى
	wمتطلبات امتالك الموارد البشرية المتميزة
	wأسس تنمية القدرات التنافسية للموارد البشرية
	wأهمية الموارد البشرية فى تنمية القدرات التنافسية للمنظمة
	wفلسفة إدارة الموارد البشرية فى عصر العولمة
	wإدارة األداء
	wدواعى تغيير نظرة المنظمة للمورد البشرى

إدارة وتطوير العاملني وختطيط التعاقب الوظيفى:

	wمفهوم عملية إدارة المستقبل الوظيفى
	wأهمية إدارة وتطوير العاملين
	wاألسباب التى تؤدى إلى االهتمام بتخطيط المسارات الوظيفية
	wإدارة وتخطيط التعاقب الوظيفى
	wدور إدارة الموارد البشرية فى تطوير وتنمية العاملين
	wمداخل تطوير وتنمية العاملين
	wإدارة المزايا والتعويضات
	w لتحديد االحتياجات التدريبية الالزمة لتطوير وتنمية  T.I.M.A نموذج

العاملين

التخطيط االسرتاتيجى إلدارة المواهب البرشية:

	wمفهوم التدريب وتنمية الموارد البشرية
	wاألخطاء الشائعة فى مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية
	wالتمكين اإلدارى واساليب التدريب وتنمية الموارد البشرية
	wمفهوم إلدارة المواهب
	wخصائص الموهوبين
	wاستراتيجيات إدارة المواهب



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

)® Mini MBA - التــاريــخ :........................)إدارة الموارد البشرية المتقدمة

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.


