
ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

التنمية والتخطيط اإلستراتيجي للموارد البشرية ®

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

www.euromatech-me.com

https://euromatech-me.com/فئة-البرامج/المــوارد-البشـريـة-والتـدريـب?sort=title
https://euromatech-me.com/فئة-البرامج/المــوارد-البشـريـة-والتـدريـب


Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 
المحتويات األساسية:

التنمية والتخطيط اإلستراتيجي للموارد البشرية ®

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

مقدمة:
تهدف هذه الدورة "صياغة لوائح الجزاءات ونظم تحفيز العاملين" الى تزويد المتدربين 
العمل  سلبيات  لتفادى  سعيا  والجزاءات  التأديبى  النظام  طبيعة  على  التعرف  بكيفية 
وتنمية الجوانب اإليجابية فى أداء العامل من منظور اإلدارة الشاملة للعنصر البشرى.

محاور البرنامج:
	wإستراتيجيات وسياسات إدارة الموارد البشرية
	wمفهوم تقييم اداء العاملين
	wتحديد أسباب وظروف األداء السلبى للعامل
	wمحظورات النظام الوظيفى الموجبة للتأديب
	wالجريمة التأديبية وإستقاللها عن الجريمة الجنائية
	wضمانات العاملين فى مواجهة سلطات التأديب
	wحقوق وواجبات العاملين
	wالتدرج فى توقيع العقوبة التأديبيةعلى العاملين
	wمفهوم وأساليب التحفيز لألداء المتميز للعاملين
	wدور بيئة العمل الصحية فى تعزيز أداء العاملين

الفئات المستهدفة:
	wمدراء ومسؤولى إدارات الموارد البشرية وشؤون الموظفين
	wمسؤولى التنظيم والتطوير اإلدارى والوظيفى
	w مما وغيرهم  القيادية  والوظائف  والمشرفون  األقسام  ورؤساء  المديرون 

سلبيات  على  والسيطرة  والردع  التقويم  وسائل  استخدام  عملهم  طبيعة  تستدعى 
العاملين حفاظا علي بيئة العمل

تطوير وتنمية الموارد البرشية وعنارصه:

	wالمفهوم الحديث إلدارة الموارد البشرية
	wمفهوم تطوير وتنمية الموارد البشرية
	wعناصر تطوير وتنمية الموارد البشرية
	wسمات البيئة المعاصرة التى تجعل تنمية الموارد البشرية أمر ضرورى
	wأسلحة التميز اإلدارى
	wمحاور المنظمة المتميزة
	wكيفية استقطاب الموارد البشرية المبدعة

تقويم األداء الوظيفى:

	wأخطاء تقويم األداء الوظيفى
	wنظام تقويم األداء الوظيفى
	wطرق تقويم األداء الوظيفى
	wتقويم األداء الوظيفى باستخدام مؤشرات األداء
	wتقويم األداء الوظيفى باستخدام 360 درجة
	wالفرق بين إدارة األداء الوظيفى وتقويم األداء الوظيفى
	wآليات تطوير األداء الوظيفى

أسباب وظروف األداء السلىب للعاملني:

	wنظريات الدافعية
	wالرضا الوظيفى
	wالغياب ودوران العمل
	wأسباب األداء السلبى للعاملين
	wكيفية عالج أسباب األداء السلبى للعاملين
	wكيفية مواجهة أحباط العاملين

حمظورات النظام الوظيفى الموجبة للتأديب:

	wوسائل وأدوات التطوير الوظيفى
	wدور إدارة الموارد البشرية فى تخطيط وتنمية العاملين
	wالجريمة التأديبية واستقاللها عن الجريمة الجنائية
	wضمانات العاملين فى مواجهة سلطات التأديب
	wالتدرج فى توقيع العقوبة التأديبية على العاملين
	wالثقافة التنظيمية واساليب تحفيز أداء العاملين

التخطيط االسرتاتيجى للموارد البرشية:

	w مفهوم التخطيط االستراتيجى للموارد البشرية
	wأهمية التخطيط االتراتيجى للموارد البشرية
	wخطوات التخطيط االستراتيجى للموارد البشرية
	wكيفية وضع الرؤية والرسالة
	wخصائص قيادات التخطيط االستراتيجى
	wإدارة الموارد البشرية المبنية على الجدارات

التدريب وتنمية األداء الوظيفى:

	wمفهوم التدريب وتنمية الموارد البشرية
	wاألخطاء الشائعة فى مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية
	wأهمية التدريب وتنمية الموارد البشرية
	wاإلتجاهات واألسس العلمية للتدريب وتنمية الموارد البشرية
	wتحديد االحتياجات التدريبية
	wتصميم البرامج التدريبية
	wلتحديد االحتياجات التدريبية T.I.M.A نموذج
	wدور الموارد البشرية فى تطوير أداء العاملين



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 :........................)التنمية والتخطيط اإلستراتيجي للموارد البشرية ®( 

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.


