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مقدمة:
هناك  فليس  البشرية.  الموارد  إدارة  في  األساسية  الركيزة  العمل(  )أو  الوظيفة  تعتبر 
العمل(  )أو  الوظيفة  وكانت  إال  البشرية  الموارد  إدارة  ممارسات  من  تقريباً  ممارسة 
طرفاً فيها. فحين نختار األفراد المناسبين، فإننا نختارهم لوظائف معينة، وهم مناسبون 
فإننا ندربهم على  الوظائف وليس لوظائف أخرى. وحين ندرب األفراد  لهذه  بالنسبة 
وظائف محددة بعينها. واألمثلة عديدة وتوضح أن فهمنا للوظائف )أو األعمال( ركيزة 
أساسية ألداء ممارسات إدارة الموارد البشرية، وهي بحق تعتبر أحد جناحي الموارد 
تحليل وتوصيف وتصميم  يطلق عليه  ما  ندرس  أن  اآلن  الواجب  أليس من  البشرية. 

العمل؟

سنتطرق إلى  معرفة ماهية تحليل العمل، ثم خطواته، وكيفية جمع المعلومات الخاصة 
بذلك، ثم ننتقل إلى تصميم العمل، وتوصيفه، وأخيراً تحديد مواصفات شاغله. 

أهداف البرنامج التدريبى:
سيتمكن الماشركون من التعرف عىل النقاط األاسسية التالية:

تحديد األنشطة والمهام المكونة للوظيفة�	
الخطوات العلمية إلعداد بطاقات الوصف الوظيفى�	

تحديد نوع البيانات المطلوبة فى تحليل النشاطات واألعمال والوظائف.�	
تحديد أسلوب جمع البيانات فى تحليل النشاطات واألعمال والوظائف.�	
نشاطات ووظائف إدارة الموارد البشرية.�	
تصميم وتبسيط إجراءات العمل .�	
مهارات إجراء المقابالت الشخصية لتحليل التشاطات واألعمال �	

والوظائف.
الطرق الحديثة لتقييم وتسعير الوظائف.�	
الممارسات الحديثة فى التطوير التنظيمى للنشاطات واألعمال والوظائف.�	
الوسائل المفيدة لكسب تعاون الموظفين �	

المستفيدون من البرنامج: 

يوجه الربناجم إىل:

مدراء ورؤساء أقسام وإدارات الموارد البشرية وشؤون الموظفين .�	
موظفى أقسام وإدارات شؤون الموظفين وإدارة الموارد البشرية .�	
رؤساء أقسام اإلدارات المختلفة�	
من له إهتمام بتلك الموضوعات الهامة�	

الوحدة االولى :
حتليل وتوصيف الوظائف كأاسس للتطوير الوظيفى

تحليل الوظائف – المفهوم واألهمية واالستخدامات�	
مشكالت التوصيف الوظيفى�	
لماذا التحليل والتوصيف الوظيفى هو قلب إدارة الموارد البشرية�	
نموذج عملى لتجميع بيانات تحليل وتوصيف الوظائف�	
إعداد متطلبات الوظيفة وبطاقات وصف الوظائف�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الثانية :
حتديد وتطوير الموظفني ذوى اجلدارات الوظيفية

المناصب الوظيفية الرئيسية�	
الموظفون ذوو القدرات العالية واألخصائيون المحترفون�	
تقييم القدرات الفردية�	
أفضل الممارسات لتحسين إدارة الموظفين ذوى القدرات العالية�	
إدارة المواهب الوظيفية واإلحتفاظ بالموظفين ذوى القدرات العالية�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الثالثة :
ناشطات ووظائف إدارة الموارد البرشية

تحليل وتخطيط النشاطات واألعمال واإلحتياجات من الموارد البشرية �	
) تحليل الوضع الحالي – تقدير حجم الموارد البشرية المطلوبة – تحليل العجز 

والفائض الكمى والنوعى من الموارد البشرية – كيفية مواجهة العجز والفائض ( .
تحليل وتنظيم النشاطات واألعمال واإلحتياجات من الموارد البشرية �	

) تحديد نمط إدارة الموارد البشرية – تحديد األنشطة الرئيسية إلدارة الموارد 
البشرية – ترجمة األنشطة إلى إختصاصات وظيفية – تجميع الوظائف وتنسيقها 

فى إدارات وأقسام ووحدات إدارية ( .

توجيه النشاطات واألعمال من الموارد البشرية ) شرح المهام واألعمال �	
المطلوبة – تنسيق مهام الموارد البشرية مع القطاعات األخرى فى المنظمة – حل 
الصراعات والمشكالت المحتملة بين الموارد البشرية – دعم وتحفيز التعاون بين 

الموارد البشرية ( .
رقابة نشاطات وأعمال الموارد البشرية ) تقويم إنتاجية الموارد البشرية �	

وأدائهم – تقويم نظم وسياسات وأهداف إدارة الموارد البشرية ( .
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الرابعة :
حتليل وتطوير الناشطات وإجراءات العمل والوظائف

أعراض وتشخيص تعقيدات إجراءات العمل�	
طرق ومراحل تبسيط وتنظيم إجراءات العمل�	
نماذج تخطيط التعاقب الوظيفى�	
المدخل الفردى والتنظيمى فى تخطيط المسارات الوظيفية�	
مقومات وضع نظام فعال لتخطيط المسارات الوظيفية وإعداد بطاقة �	

المسار الوظيفى
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الخامسة :
المهارات اإلدارية الواجب توافرها عند حتليل حتليل الناشطات 

واألعمال والوظائف
مهارة إدارة الوقت ودورها فى تطوير نظم العمل وتبسيط اإلجراءات�	
مهارة التفويض ودورها فى تطوير نظم العمل وتبسيط اإلجراءات�	
طرق تحفيز الطاقات اإلبداعية واإلبتكارية لتطوير نظم العمل وتبسيط �	

اإلجراءات
أنماط المديرين ودورهم فى تطوير نظم العمل وتبسيط اإلجراءات�	
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 :........................)تصميم وتحليل النشاطات واألعمال والوظائف ®(

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.


