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مقدمة:
بصرف النظر عن إدارة العمل أو العملية ، يكون جميع مديري أي مؤسسة مسؤولين 
عن التعامل شخصيا مع مجموعة متنوعة من القضايا التي تنشأ في القوى العاملة لديهم 
من مشاكل األداء إلى القضايا الشخصية ، والتي تتطلب فهم أساسيات أفضل ممارسات 
الموارد البشرية من أجل الحصول على أفضل خارج فريقهم. تم تصميم دورة الموارد 
إلى جانب   ، البشرية  الموارد  أساسيات  لتمنحك  البشرية  الموارد  مديري  لغير  البشرية 

األدوات العملية ، إلعدادك بشكل أفضل للتحديات التي ستواجهها في مكان العمل.

اهداف الدورة:
فهم وتحديث اتجاه الموارد البشرية العالمية والبيئة المتغيرة التي ستؤثر �	

عليك كقائد لليوم.
فهم أفضل للطيف الكامل إلدارة الموارد البشرية التي تعد مهمة بالنسبة لك �	

كمسؤول مباشر.
تقدير كيف ستساعدك الموارد البشرية في تحقيق تطوير وإدارة فريقك �	

لتحقيق أهدافك القصيرة والطويلة األجل
المعرفة والتقنية في إجراء المقابالت الشخصية�	
المعرفة والنصائح والتقنية في إدارة عملية التطوير�	
المعرفة والتقنية في تحديد األهداف ، وإعطاء التدريب والتغذية المرتدة ، �	

وتقييم األداء
تعلم طرق فعالة للتعامل مع التعويضات والمزايا�	

اإللمام بأفضل الممارسات في توظيف الموظفين�	
إتقان التقنيات لبناء فرق فعالة ومحفزة ومنتجة�	
تعلم كيفية تحسين أداء الموظفين باستخدام تقنيات التدريب�	
تطوير البصيرة للتعامل مهنيا مع القضايا الشخصية التي تؤثر على أداء �	

الموظفين والتغيب
استكشف أدوات إلدارة الحاالت التي تتطلب االنضباط واإلنهاء�	

الفئات المستهدفة:
دورة الموارد البشرية لغير مديري الموارد البشرية ستفيد الدورة التدريبية أي مديرين أو 
مشرفين يتحملون مسؤولية إدارة األفراد. كما أنه مناسب لمتخصصي الموارد البشرية 
الذين كانت خبرتهم في مجال وظيفي واحد أو للمديرين الذين يرغبون في اتقان ممارسات 

الموارد البشرية.

منهجية الدورة:
سيكون التدريب عبارة عن مزيج تفاعلي للغاية من المحاضرات والمناقشات الجماعية 

واالستبيانات  وورش العمل و وتوليد األفكار الفردية ولعب األدوار والمحاكاة.

الوحدة االولى:
مهارات التمزي اإلدارى وتقويم وحتسني نتاجئ العمل

منظومة تقويم وتحسين نتائج العمل�	
التميز والتحسين اإلدارى فى ظل المتغيرات العالمية�	
جوانب التميز والتحسين اإلدارى�	
حتمية التميز وتحسين نتائج العمل�	
المبادىء األساسية التى يرتكز عليها التميز والتحسين اإلدارى�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الثانية:
منطلقات فكرية ومبادىء أاسسية إلدارة الموارد البرشية

الدعائم التى يرتكز عليها مدراء الموارد البشرية لتحقيق التميز واإلبداع �	
الوظيفى

المفهوم واألهمية واألهداف�	
منظومة إدارة الموارد البشرية�	
المداخل المختلفة لتطورات إدارة الموارد البشرية�	
مبادىء وأسس علمية إلدارة الموارد البشرية�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الثالثة:
ختطيط الموارد البرشية

المفهوم واألهمية�	
مراحل تخطيط الموارد البشرية�	
من يخطط للموارد البشرية�	

وسائل جذب القوى العاملة التى تتميز باإلبداع�	
مخزون المهارات وطرق التنبؤ بالموارد البشرية�	
صعوبات تخطيط الموارد البشرية وكيفية مواجهتها�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الرابعة:
االختيار والتوظيف ومهارات إجراء المقابالت الشخصية

منظومة االختيار والتوظيف�	
الخطوات العلمية لعملية االختيار والتوظيف�	
إجراء االختبارات النفسية والعملية والتحريرية�	
مهارات إجراء المقابالت الشخصية�	
اختبار القيم كأساس وضع الشخص المناسب فى الوظائف المناسبة�	
سمات المبدعين والمتميزين�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الخامسة:
التقويم الوظيفى ألداء الموارد البرشية

معايير األداء الوظيفى�	
األهمية واالستخدامات�	
وضع مقاييس األداء الوظيفى�	
طرق تقويم األداء الوظيفى�	
تحيزات المقومين وكيفية التغلب عليها�	
القائمون بعملية التقويم�	
حاالت وتطبيقات عملية�	



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: 

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 :........................)الموارد البشرية لغير مديري الموارد 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.


