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مع التطور العلمي الرهيب الذي يحدث على الساحة في الوقت الراهن، ظهرت الكثير من األساليب الحديثة التي تتعلق بالموارد البشرية 

والتدريب والتطوير الوظيفي، وكلنا يعلم أن أساليب الموارد البشرية من أهم ما يجب أن يتعلمه اإلنسان في كل مكان، حيث أن ذلك 

يفتح له آفاق جديدة، ويفتح أمامه سوق العمل، وهناك الكثير من الدورات التدريبية الحديثة التي تعمل على تنمية المهارات الذاتية 

الموارد  في  المعتمدة،  التدريبية  الدورات  أهم  يوروماتيك  وتقدم  الغير،  مهارات  وتنمية  األفراد  إدارة  إلى  تؤهلهم  بحيث  لألشخاص 

البشرية والتدريب والتطوير الوظيفي وفق احدث الممارسات والمنهجيات الحديثة .

هذه البرامج والدورات والمؤتمرات،  تعمل على تزويد المشتركين بها بالكثير من المعلومات والكثير من االستراتيجيات الحديثة التي 

تخص الموارد البشرية، التدريب، والتطوير الوظيفي  حيث أن تلك البرامج تعمل على تزويد المشتركين أيًضا بأحدث التوجهات العالمية 

المتبعة في هذا المجال، وبالتالي يزيد وعي المشتركين في هذه الدورات. والجدير بالذكر أن هناك الكثير والكثير في هذا المجال، ولكننا  

نقدم لك أهم الدورات التي من شأنها تعمل على التعريف بكل ما يخص الموارد البشرية والتدريب والتطوير الوظيفي ، منذ البداية إلى 

االحتراف، والتي من خاللها يتم التعرف على  افضل الممارسات االستراتيجيات الحديثة.

االستفسارات

 : الهواتف  على  يوروماتيك  في  التدريب  إدارة  مع  التواصل  منكم  نرجو  الدورات،  برامج  حول  استفسارات  أية  وجود  حالة  في 

 0097144571818 , 0097144571816

booking@euromatech.ae : البريد االلكتروني 

تقدم هذه “الدورات والندوات وورش العمل “، باعتماد من معهد شهادة الموارد البشرية )HRCI( : تعتبر يوروماتيك 
للتدريب واإلستشارات اإلدارية، مركزاً معتمداً من قبل معهد الموارد البشرية لالعتماد HRCI والذي تأسس عام 

1976 كمؤسسة دولية معتمدة ورائدة في منح واعتماد شهادات الموارد البشرية حول العالم، ومن أهم الدورات التدريبية  ما يلي:

اإلعتمادات الدولية :

Training and Consultancy
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية 

An ISO 9001:2015 & ISO 29990:2010 Certified Company

P.O Box 74693, Dubai - U.A.E.
Tel: +971 4 457 1800, Fax: +971 4 457 1801, E-mail: booking@euromatech.ae

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

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

Partner

MEMBER

mailto:booking%40euromatech.ae?subject=
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دورات تدريبية في الموارد البشرية والتدريب - ) مايو 2020 - مارس 2021 (
الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر

رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

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

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

Human Assets Accounting محاسبة األصول البشرية
المفاهيم والتوجهات الحديثة للمحاسبة عن الموارد البشرية

2900دبــي19 - 23 يوليو 2020

رابط البرنامج

3500 اسطنبول17 - 21 أغسطس 2020

2900دبــي04 - 08 أكتوبر 2020

2900دبــي06 - 10 ديسمبر 2020

2900دبــي24 - 28 يناير 2021

2900دبــي28 فبراير - 04 مارس 2021

االخصائي المعتمد في الموارد البشرية
اكتساب افضل ممارسات ادارة

الموارد البشرية في بناء القدرات التنظيمية المستدامة

2900دبــي05 - 09 يوليو 2020

رابط البرنامج

3500 اسطنبول10 - 14 أغسطس 2020

2900دبــي04 - 08 أكتوبر 2020

2900دبــي22 - 26 نوفمبر 2020

2900دبــي03 - 07 يناير 2021

2900دبــي21 - 25 فبراير 2021

إعداد وتحليل وادارة االجور والرواتب

2900دبــي14 - 18 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي19 - 23 يوليو 2020

2900دبــي20 - 24 سبتمبر 2020

2900دبــي11 - 15 أكتوبر 2020

2900دبــي15 - 19 نوفمبر 2020

2900دبــي06 - 10 ديسمبر 2020

2900دبــي17 - 21 يناير 2021

2900دبــي14 - 18 مارس 2021

التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة وتطوير الموارد البشرية

2900دبــي12 - 16 يوليو 2020

رابط البرنامج
2900دبــي13 - 17 سبتمبر 2020

2900دبــي08 - 12 نوفمبر 2020

2900دبــي24 - 28 يناير 2021

األخصائي المعتمد في االستقطاب والتعيين
Certified Recruitment & Selection Specialist

2900دبــي31 مايو - 04 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي14 - 18 يونيو 2020

2900دبــي19 - 23 يوليو 2020

2900دبــي11 - 15 أكتوبر 2020

2900دبــي06 - 10 ديسمبر 2020

2900دبــي20 - 24 ديسمبر 2020

2900دبــي21 - 25 فبراير 2021

2900دبــي28 فبراير - 04 مارس 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/محاسبة-الأصول-البشرية-human-resources-accounting
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الاخصائي-المعتمد-في-الموارد-البشرية
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/إعداد-وتحليل-وادارة-الاجور-والرواتب
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/التخطيط-الاستراتيجي-للقوى-العاملة-وتطوير-الموارد-البشرية
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الأخصائي-المعتمد-في-الاستقطاب-والتعيين
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

دورات تدريبية في الموارد البشرية والتدريب - ) مايو 2020 - مارس 2021 (

Mini MBA - الماجستير المهني في إدارة الموارد البشرية

5400دبــي21 يونيو - 02 يوليو 2020

رابط البرنامج

5400 اسطنبول10 - 21 أغسطس 2020

5400دبــي20 سبتمبر - 01 أكتوبر 2020

5400دبــي08 - 19 نوفمبر 2020

5400دبــي06 - 17 ديسمبر 2020

5400دبــي17 - 28 يناير 2021

5400دبــي21 مارس - 01 أبريل 2021

 اعادة هيكلة األعمال والوظائف وتحسين األداء الوظيفي

2900دبــي05 - 09 يوليو 2020

رابط البرنامج

3500ماليزيا  17 - 21 أغسطس 2020

2900دبــي18 - 22 أكتوبر 2020

3500 اسطنبول16 - 20 نوفمبر 2020

2900دبــي06 - 10 ديسمبر 2020

2900دبــي03 - 07 يناير 2021

2900دبــي14 - 18 مارس 2021

3500 اسطنبول15 - 19 مارس 2021

أخـصائي الـتـدريـب والتـطوير الوظـيفي المعـتمد
Certified Learning & Development Specialist

2900دبــي07 - 11 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي12 - 16 يوليو 2020

3500ماليزيا  20 - 24 يوليو 2020

2900دبــي04 - 08 أكتوبر 2020

2900دبــي13 - 17 ديسمبر 2020

2900دبــي07 - 11 فبراير 2021

3500 اسطنبول15 - 19 مارس 2021

التنمية والتخطيط اإلستراتيجي للموارد البشرية

2900دبــي14 - 18 يونيو 2020

رابط البرنامج

3500 اسطنبول20 - 24 يوليو 2020

2900دبــي09 - 13 أغسطس 2020

3500ماليزيا  17 - 21 أغسطس 2020

2900دبــي11 - 15 أكتوبر 2020

3500 اسطنبول16 - 20 نوفمبر 2020

2900دبــي29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2020

2900دبــي31 يناير - 04 فبراير 2021

2900دبــي28 فبراير - 04 مارس 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الماجستير-المهني-في-إدارة-الموارد-البشرية-mini-mba
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/تصميم-مصفوفة-الكفاءات-الوظيفية-وإدارة-الاداء
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/أخـصائي-الـتـدريـب-والتـطوير-الوظـيفي-المعـتمد
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/التنمية-والتخطيط-الإستراتيجي-للموارد-البشرية
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دورات تدريبية في الموارد البشرية والتدريب - ) مايو 2020 - مارس 2021 (
الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر

رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

مهارات التوظيف وفن المقابالت والتعيين
اإلتجاهات الحديثة في اجراء المقابالت واإلختيار والتعيين

2900دبــي28 يونيو - 02 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي06 - 10 سبتمبر 2020

2900دبــي18 - 22 أكتوبر 2020

2900دبــي06 - 10 ديسمبر 2020

2900دبــي24 - 28 يناير 2021

2900دبــي28 فبراير - 04 مارس 2021

Mini MBA - إدارة الموارد البشرية المتقدمة

2900دبــي14 - 18 يونيو 2020

رابط البرنامج

3500 اسطنبول10 - 14 أغسطس 2020

2900دبــي06 - 10 سبتمبر 2020

2900دبــي18 - 22 أكتوبر 2020

2900دبــي13 - 17 ديسمبر 2020

2900دبــي24 - 28 يناير 2021

3500 اسطنبول15 - 19 مارس 2021

تخطيط وإدارة التعاقب الوظيفي وتوطين الوظائف

2900دبــي09 - 13 أغسطس 2020

رابط البرنامج

2900دبــي20 - 24 سبتمبر 2020

2900دبــي01 - 05 نوفمبر 2020

2900دبــي20 - 24 ديسمبر 2020

2900دبــي10 - 14 يناير 2021

2900دبــي14 - 18 فبراير 2021

إدارة الموارد البشرية في ظل الثورة الصناعية الرابعة

المنظومة الحديثة إلدارة الموارد البشرية

2900دبــي31 مايو - 04 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي21 - 25 يونيو 2020

3500 اسطنبول10 - 14 أغسطس 2020

2900دبــي27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2020

2900دبــي08 - 12 نوفمبر 2020

2900دبــي10 - 14 يناير 2021

3500ماليزيا  15 - 19 فبراير 2021

2900دبــي28 فبراير - 04 مارس 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/التميز-والكفاءة-في-إجراء-المقابلات-والإختيار-والتعيين
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/ادارة-الموارد-البشرية-المتقدمة
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/تخطيط-وإدارة-التعاقب-الوظيفي-وتوطين-الوظائف
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/إدارة-الموارد-البشرية-في-ظل-الثورة-الصناعية-الرابعة
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

دورات تدريبية في الموارد البشرية والتدريب - ) مايو 2020 - مارس 2021 (

KPIs اإلتجاهات الحديثة للتدريب من خالل مؤشرات األداء

2900دبــي12 - 16 يوليو 2020

رابط البرنامج

3500 اسطنبول17 - 21 أغسطس 2020

2900دبــي13 - 17 سبتمبر 2020

2900دبــي25 - 29 أكتوبر 2020

2900دبــي27 - 31 ديسمبر 2020

3500 اسطنبول08 - 12 فبراير 2021

2900دبــي21 - 25 فبراير 2021

ادارة الموارد البشرية والتدريب والتطوير الوظيفي - 10 ايام
Ten Day Mini MBA in Human Resources,

Training & Career Development

5400دبــي18 - 29 أكتوبر 2020

رابط البرنامج
5400دبــي20 - 31 ديسمبر 2020

5400دبــي24 يناير - 04 فبراير 2021

5400دبــي21 فبراير - 04 مارس 2021

التدريب االستراتيجي الفعال باألهداف والنتائج
التدريب االستراتيجي والتطوير الوظيفي الحديث

2900دبــي12 - 16 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي16 - 20 أغسطس 2020

2900دبــي04 - 08 أكتوبر 2020

2900دبــي20 - 24 ديسمبر 2020

2900دبــي07 - 11 فبراير 2021

االبداع في تنمية الموارد البشرية وتحفيز رأس المال الفكري

2900دبــي07 - 11 يونيو 2020

رابط البرنامج

3500ماليزيا  17 - 21 أغسطس 2020

2900دبــي20 - 24 سبتمبر 2020

2900دبــي01 - 05 نوفمبر 2020

2900دبــي06 - 10 ديسمبر 2020

2900دبــي17 - 21 يناير 2021

2900دبــي14 - 18 فبراير 2021

اإلدارة المتميزة للموارد البشرية
وتعظيم القدرات التنافسية - 10 أيام

5350دبــي05 - 16 يوليو 2020

رابط البرنامج

5350دبــي13 - 24 سبتمبر 2020

5350دبــي18 - 29 أكتوبر 2020

5350 اسطنبول09 - 20 نوفمبر 2020

5350دبــي06 - 17 ديسمبر 2020

5350دبــي31 يناير - 11 فبراير 2021

5350دبــي07 - 18 مارس 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الإتجاهات-الحديثة-للتدريب-من-خلال-مؤشرات-الأداء-kpis
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/ادارة-الموارد-البشرية-والتدريب-والتطوير-الوظيفي-10-ايام
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الممارسات-الحديثة-في-التدريب-الاستراتيجي-والتطوير-الوظيفي
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/تنمية-وتطوير-رأس-المال-البشري-وفق-الإدارة-للمستقبل
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/شهادة-محترف-إدارة-رأس-المال-البشري-10-أيام
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دورات تدريبية في الموارد البشرية والتدريب - ) مايو 2020 - مارس 2021 (
الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر

رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

إدارة األفراد: تنظيم وتدريب وتقييم أداء العاملين

2900دبــي21 - 25 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي19 - 23 يوليو 2020

3500 اسطنبول17 - 21 أغسطس 2020

2900دبــي27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2020

2900دبــي15 - 19 نوفمبر 2020

2900دبــي31 يناير - 04 فبراير 2021

2900دبــي07 - 11 مارس 2021

تصميم وتحليل النشاطات واألعمال والوظائف

2900دبــي12 - 16 يوليو 2020

رابط البرنامج

3500 اسطنبول20 - 24 يوليو 2020

2900دبــي04 - 08 أكتوبر 2020

2900دبــي15 - 19 نوفمبر 2020

2900دبــي27 - 31 ديسمبر 2020

2900دبــي07 - 11 فبراير 2021

اإلدارة المتقدمة لعالقات الموظفين

2900دبــي07 - 11 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي28 يونيو - 02 يوليو 2020

3500 اسطنبول10 - 14 أغسطس 2020

2900دبــي11 - 15 أكتوبر 2020

3500 اسطنبول16 - 20 نوفمبر 2020

2900دبــي20 - 24 ديسمبر 2020

2900دبــي31 يناير - 04 فبراير 2021

2900دبــي21 - 25 مارس 2021

االخصائي المعتمد في عالقات الموظفين
Certified Employee Relations Professional

2900دبــي31 مايو - 04 يونيو 2020

رابط البرنامج

3500ماليزيا  13 - 17 يوليو 2020

2900دبــي09 - 13 أغسطس 2020

2900دبــي16 - 20 أغسطس 2020

2900دبــي11 - 15 أكتوبر 2020

2900دبــي06 - 10 ديسمبر 2020

2900دبــي17 - 21 يناير 2021

2900دبــي14 - 18 مارس 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/إدارة-الأفراد-تنظيم-وتدريب-وتقييم-أداء-العاملين
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/أخصائي-تقييم-احتياجات-تدريبية
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الإدارة-المتقدمة-لعلاقات-الموظفين
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الاخصائي-المعتمد-في-علاقات-الموظفين
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

دورات تدريبية في الموارد البشرية والتدريب - ) مايو 2020 - مارس 2021 (

استراتيجيات إدارة الموارد البشرية والقدرات التنظيمية

2900دبــي16 - 20 أغسطس 2020

رابط البرنامج

3500ماليزيا  17 - 21 أغسطس 2020

2900دبــي18 - 22 أكتوبر 2020

3500ماليزيا  16 - 20 نوفمبر 2020

2900دبــي27 - 31 ديسمبر 2020

2900دبــي31 يناير - 04 فبراير 2021

2900دبــي21 - 25 مارس 2021

اإلدارة الفعالة للموارد البشرية وتخطيط القوى العاملة

2900دبــي12 - 16 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي20 - 24 سبتمبر 2020

2900دبــي08 - 12 نوفمبر 2020

2900دبــي31 يناير - 04 فبراير 2021

4500لندن08 - 12 مارس 2021

استراتيجيات
وممارسات ادارة الموارد البشرية - مستوى متقدم

2900دبــي12 - 16 يوليو 2020

رابط البرنامج
2900دبــي20 - 24 سبتمبر 2020

2900دبــي08 - 12 نوفمبر 2020

2900دبــي28 فبراير - 04 مارس 2021

)HCM( إدارة رأس المال البشري االستراتيجي

2900دبــي19 - 23 يوليو 2020

رابط البرنامج

3500 اسطنبول20 - 24 يوليو 2020

2900دبــي06 - 10 سبتمبر 2020

2900دبــي01 - 05 نوفمبر 2020

2900دبــي06 - 10 ديسمبر 2020

2900دبــي24 - 28 يناير 2021

3500 اسطنبول08 - 12 فبراير 2021

2900دبــي21 - 25 فبراير 2021

المنظومات اإلستراتيجية الحديثة إلدارة الموارد البشرية

2900دبــي07 - 11 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي05 - 09 يوليو 2020

2900دبــي06 - 10 سبتمبر 2020

2900دبــي11 - 15 أكتوبر 2020

2900دبــي06 - 10 ديسمبر 2020

2900دبــي24 - 28 يناير 2021

3500ماليزيا  08 - 12 فبراير 2021

2900دبــي21 - 25 فبراير 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/أحدث-الاتجاهات-المهنية-في-إدارة-الموارد-البشرية
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الإدارة-الفعالة-للموارد-البشرية-والتطوير-وتخطيط-القوى-العاملة
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/استراتيجيات-وممارسات-ادارة-الموارد-البشرية-مستوى-متقدم
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/إدارة-رأس-المال-البشري-الاستراتيجي-hcm
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الأساليب-الاستراتيجية-الحديثة-لإدارة-الموارد-البشرية
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دورات تدريبية في الموارد البشرية والتدريب - ) مايو 2020 - مارس 2021 (
الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر

رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

 التوجهات الحديثة للتدريب
والتطوير وابتكار الحلول التدريبية

2900دبــي05 - 09 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي23 - 27 أغسطس 2020

2900دبــي04 - 08 أكتوبر 2020

2900دبــي15 - 19 نوفمبر 2020

2900دبــي10 - 14 يناير 2021

2900دبــي21 - 25 فبراير 2021

2900دبــي28 فبراير - 04 مارس 2021

ادارة وتقييم مخاطر الموارد البشرية

3500 اسطنبول20 - 24 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي23 - 27 أغسطس 2020

2900دبــي04 - 08 أكتوبر 2020

2900دبــي15 - 19 نوفمبر 2020

2900دبــي10 - 14 يناير 2021

2900دبــي21 - 25 فبراير 2021

مؤشرات ومقاييس األداء الرئيسية
HR-KPIs إلدارة الموارد البشرية 

2900دبــي12 - 16 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي13 - 17 سبتمبر 2020

2900دبــي18 - 22 أكتوبر 2020

3500 اسطنبول16 - 20 نوفمبر 2020

2900دبــي22 - 26 نوفمبر 2020

2900دبــي06 - 10 ديسمبر 2020

2900دبــي07 - 11 فبراير 2021

2900دبــي21 - 25 مارس 2021

المهارات المتقدمة في
إدارة الموارد البشرية وعالقات العمل - 10 ايام

5400دبــي07 - 18 يونيو 2020

رابط البرنامج

5400دبــي12 - 23 يوليو 2020

5400 اسطنبول17 - 28 أغسطس 2020

5400دبــي13 - 24 سبتمبر 2020

5400دبــي18 - 29 أكتوبر 2020

5400دبــي06 - 17 ديسمبر 2020

5400دبــي21 مارس - 01 أبريل 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/احدث-اتجاهات-إدارة-التدريب-واعداد-الخطط-التدريبية
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/ادارة-وتقييم-مخاطر-الموارد-البشرية
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/إعداد-مؤشرات-الأداء-الرئيسية-في-إدارة-الموارد-البشرية-hr-kpis
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/المهارات-المتقدمة-في-إدارة-الموارد-البشرية-وعلاقات-العمل-10-ايام
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

دورات تدريبية في الموارد البشرية والتدريب - ) مايو 2020 - مارس 2021 (

األخصائي المعتمد في المزايا والتعويضات
Certified Compensation and Benefits Professional

2900دبــي07 - 11 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي12 - 16 يوليو 2020

3500 اسطنبول10 - 14 أغسطس 2020

2900دبــي06 - 10 سبتمبر 2020

2900دبــي18 - 22 أكتوبر 2020

2900دبــي29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2020

2900دبــي14 - 18 فبراير 2021

2900دبــي21 - 25 مارس 2021

إدارة راس المال البشري في ظل اقتصاد المعرفة

2900دبــي21 - 25 يونيو 2020

رابط البرنامج

3500 اسطنبول10 - 14 أغسطس 2020

2900دبــي20 - 24 سبتمبر 2020

2900دبــي01 - 05 نوفمبر 2020

2900دبــي03 - 07 يناير 2021

2900دبــي28 فبراير - 04 مارس 2021

مهارات التحليل والتوصيف والتصنيف للوظائف

2900دبــي14 - 18 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي12 - 16 يوليو 2020

3500 اسطنبول10 - 14 أغسطس 2020

2900دبــي04 - 08 أكتوبر 2020

2900دبــي20 - 24 ديسمبر 2020

2900دبــي31 يناير - 04 فبراير 2021

2900دبــي14 - 18 مارس 2021

شهادة مهنية في إدارة الموارد البشرية - 10 أيام
Professional Certificate in

Human Resources Management - 10 Days

5400 اسطنبول10 - 21 أغسطس 2020

رابط البرنامج

5400ماليزيا  10 - 21 أغسطس 2020

5400دبــي23 أغسطس - 03 سبتمبر 2020

5400دبــي27 سبتمبر - 08 أكتوبر 2020

5400دبــي22 نوفمبر - 03 ديسمبر 2020

5400دبــي07 - 18 فبراير 2021

5400دبــي14 - 25 مارس 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الأخصائي-المعتمد-في-المزايا-والتعويضات
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/إدارة-راس-المال-البشري-في-ظل-اقتصاد-المعرفة
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الآليات-الحديثة-في-توصيف-وتحليل-الوظائف
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الممارسات-العالمية-في-ادارة-منظومة-الموارد-البشرية-10-ايام
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دورات تدريبية في الموارد البشرية والتدريب - ) مايو 2020 - مارس 2021 (
الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر

رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

HRBP - الموارد البشرية كشريك أعمال
شريك األعمال االستيراتيجي للموارد البشرية

2900دبــي07 - 11 يونيو 2020

رابط البرنامج

4500لندن10 - 14 أغسطس 2020

3500ماليزيا  24 - 28 أغسطس 2020

2900دبــي20 - 24 سبتمبر 2020

2900دبــي01 - 05 نوفمبر 2020

2900دبــي29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2020

2900دبــي24 - 28 يناير 2021

2900دبــي14 - 18 فبراير 2021

2900دبــي21 - 25 مارس 2021

Strategic Human Resources
Business Partner - SHRBP

4500لندن06 - 10 يوليو 2020

رابط البرنامج

3900 اسطنبول10 - 14 أغسطس 2020

3900ماليزيا  17 - 21 أغسطس 2020

2900دبــي11 - 15 أكتوبر 2020

2900دبــي15 - 19 نوفمبر 2020

2900دبــي20 - 24 ديسمبر 2020

2900دبــي10 - 14 يناير 2021

2900دبــي14 - 18 فبراير 2021

3900 اسطنبول22 - 26 مارس 2021

أحدث االستراتيجيات في
التطوير الوظيفي والتخطيط التعاقبي

2900دبــي07 - 11 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي05 - 09 يوليو 2020

4500لندن10 - 14 أغسطس 2020

2900دبــي04 - 08 أكتوبر 2020

2900دبــي03 - 07 يناير 2021

2900دبــي07 - 11 فبراير 2021

3500 اسطنبول08 - 12 فبراير 2021

تطوير أدلة سياسات وإجراءات إدارة الموارد البشرية

2900دبــي19 - 23 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي23 - 27 أغسطس 2020

2900دبــي06 - 10 سبتمبر 2020

2900دبــي01 - 05 نوفمبر 2020

2900دبــي20 - 24 ديسمبر 2020

2900دبــي10 - 14 يناير 2021

2900دبــي07 - 11 مارس 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الموارد-البشرية-كشريك-أعمال-hrpb
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/strategic-human-resources-business-partner--shrbp
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/أحدث-الاستراتيجيات-في-التطوير-الوظيفي-والتخطيط-التعاقبي
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/تطوير-أدلة-سياسات-وإجراءات-إدارة-الموارد-البشرية
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

دورات تدريبية في الموارد البشرية والتدريب - ) مايو 2020 - مارس 2021 (

Mini MBA - االدارة االحترافية للموارد البشرية

2900دبــي28 يونيو - 02 يوليو 2020

رابط البرنامج

3500ماليزيا  20 - 24 يوليو 2020

3500 اسطنبول10 - 14 أغسطس 2020

2900دبــي16 - 20 أغسطس 2020

2900دبــي27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2020

2900دبــي01 - 05 نوفمبر 2020

3500 اسطنبول16 - 20 نوفمبر 2020

2900دبــي03 - 07 يناير 2021

2900دبــي21 - 25 فبراير 2021

النماذج الحديثة في إعداد الهياكل التنظيمية والوصف الوظيفي

2900دبــي21 - 25 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي06 - 10 سبتمبر 2020

2900دبــي01 - 05 نوفمبر 2020

2900دبــي03 - 07 يناير 2021

2900دبــي28 فبراير - 04 مارس 2021

االتجاهات العالمية في التدريب الموجه باألداء
الممارسات الدولية لجودة التدريب والتطوير الوظيفي

2900دبــي31 مايو - 04 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي19 - 23 يوليو 2020

3500ماليزيا  20 - 24 يوليو 2020

2900دبــي25 - 29 أكتوبر 2020

3500ماليزيا  16 - 20 نوفمبر 2020

2900دبــي06 - 10 ديسمبر 2020

2900دبــي10 - 14 يناير 2021

2900دبــي14 - 18 مارس 2021

المهارات االحترافية المتقدمة في الموارد البشرية

2900دبــي14 - 18 يونيو 2020

رابط البرنامج

3500 اسطنبول10 - 14 أغسطس 2020

2900دبــي04 - 08 أكتوبر 2020

2900دبــي06 - 10 ديسمبر 2020

2900دبــي31 يناير - 04 فبراير 2021

2900دبــي21 - 25 مارس 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الادارة-الاحترافية-للموارد-البشرية-mini-mba
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/مراجعة-وتصميم-الهياكل-التنظيمية-المؤسسية
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الاتجاهات-العالمية-في-التدريب-الموجه-بالأداء
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/المهارات-الاحترافية-المتقدمة-في-الموارد-البشرية
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دورات تدريبية في الموارد البشرية والتدريب - ) مايو 2020 - مارس 2021 (
الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر

رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

مهارات إدارة األداء : معايير وتطبيقات الجودة فى األداء

2900دبــي21 - 25 يونيو 2020

رابط البرنامج

3500ماليزيا  20 - 24 يوليو 2020

2900دبــي11 - 15 أكتوبر 2020

2900دبــي13 - 17 ديسمبر 2020

2900دبــي07 - 11 فبراير 2021

2900دبــي14 - 18 مارس 2021

مراجعة وتحليل ممارسات
HR Audit وسياسات الموارد البشرية

2900دبــي28 يونيو - 02 يوليو 2020

رابط البرنامج

3500 اسطنبول20 - 24 يوليو 2020

2900دبــي18 - 22 أكتوبر 2020

2900دبــي20 - 24 ديسمبر 2020

2900دبــي14 - 18 فبراير 2021

إدارة الموارد البشرية الدولية - مستوى متقدم

International Human Resource Management

2900دبــي31 مايو - 04 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي12 - 16 يوليو 2020

2900دبــي16 - 20 أغسطس 2020

2900دبــي06 - 10 سبتمبر 2020

2900دبــي29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2020

2900دبــي03 - 07 يناير 2021

2900دبــي14 - 18 فبراير 2021

تأهيل محللي ومنسقي التدريب - مستوى احترافي

2900دبــي05 - 09 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي20 - 24 سبتمبر 2020

2900دبــي25 - 29 أكتوبر 2020

2900دبــي29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2020

2900دبــي10 - 14 يناير 2021

2900دبــي07 - 11 فبراير 2021

2900دبــي21 - 25 فبراير 2021

الموارد البشرية لغير مديري الموارد البشرية

3500 اسطنبول10 - 14 أغسطس 2020

رابط البرنامج
3900دبــي11 - 15 أكتوبر 2020

2900دبــي06 - 10 ديسمبر 2020

2900دبــي31 يناير - 04 فبراير 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/أخصائي-إدارة-الأداء-pms
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/مراجعة-وتحليل-ممارسات-وسياسات-الموارد-البشرية-hr-audit
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/إدارة-الموارد-البشرية-الدولية-مستوى-متقدم
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/تأهيل-محللي-ومنسقي-التدريب-مستوى-احترافي
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الموارد-البشرية-لغير-مديري-الموارد-البشرية
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

دورات تدريبية في الموارد البشرية والتدريب - ) مايو 2020 - مارس 2021 (

تصميم وإدارة نظم العوائد والمكافآت والتعويضات

3500ماليزيا  10 - 14 أغسطس 2020

رابط البرنامج

2900دبــي16 - 20 أغسطس 2020

2900دبــي16 - 20 أغسطس 2020

2900دبــي04 - 08 أكتوبر 2020

3500 اسطنبول16 - 20 نوفمبر 2020

2900دبــي29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2020

2900دبــي17 - 21 يناير 2021

2900دبــي28 فبراير - 04 مارس 2021

التقنيات الفعالة في
عمليات إدارة الموارد البشرية والهيكل التنظيمي

2900دبــي28 يونيو - 02 يوليو 2020

رابط البرنامج

3500ماليزيا  20 - 24 يوليو 2020

2900دبــي20 - 24 سبتمبر 2020

2900دبــي15 - 19 نوفمبر 2020

2900دبــي20 - 24 ديسمبر 2020

2900دبــي21 - 25 فبراير 2021

اإلساليب الحديثة في إعداد خطط وموازنات التدريب

2900دبــي28 يونيو - 02 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي04 - 08 أكتوبر 2020

2900دبــي06 - 10 ديسمبر 2020

2900دبــي31 يناير - 04 فبراير 2021

2900دبــي21 - 25 مارس 2021

منهجيات تنمية الموارد البشرية وتخطيط المسار الوظيفي

2900دبــي21 - 25 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي09 - 13 أغسطس 2020

2900دبــي20 - 24 سبتمبر 2020

2900دبــي25 - 29 أكتوبر 2020

2900دبــي29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2020

3500ماليزيا  22 - 26 فبراير 2021

األنظمة واالستراتيجيات الحديثة للتـدريب والتطويـر

3500ماليزيا  10 - 14 أغسطس 2020

رابط البرنامج

2900دبــي16 - 20 أغسطس 2020

2900دبــي11 - 15 أكتوبر 2020

2900دبــي22 - 26 نوفمبر 2020

2900دبــي27 - 31 ديسمبر 2020

2900دبــي07 - 11 فبراير 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/تصميم-وإدارة-نظم-العوائد-والمكافآت-والتعويضات
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/التقنيات-الفعالة-في-عمليات-إدارة-الموارد-البشرية-والهيكل-التنظيمي
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الإساليب-الحديثة-في-إعداد-خطط-وموازنات-التدريب
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/إدارة-الموارد-البشرية-والأداء-في-المؤسسات-الحكومية
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الأنظمة-والاستراتيجيات-الحديثة-للتـدريب-والتطويـر
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دورات تدريبية في الموارد البشرية والتدريب - ) مايو 2020 - مارس 2021 (
الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر

رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

اإلبداع العملي في التعامل مع تحدبات الموارد البشرية
الحلول اإلبداعية لتحديات الموارد  البشرية

2900دبــي16 - 20 أغسطس 2020

رابط البرنامج

2900دبــي20 - 24 سبتمبر 2020

2900دبــي25 - 29 أكتوبر 2020

2900دبــي29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2020

2900دبــي21 - 25 فبراير 2021

هندسة ادارة المواهب البشرية وتنمية راس المال البشري

2900دبــي05 - 09 يوليو 2020

رابط البرنامج

3500 اسطنبول10 - 14 أغسطس 2020

2900دبــي20 - 24 سبتمبر 2020

2900دبــي22 - 26 نوفمبر 2020

2900دبــي24 - 28 يناير 2021

2900دبــي28 فبراير - 04 مارس 2021

أساليب تقويم وتنمية األداء الوظيفي واإلداري

2900دبــي05 - 09 يوليو 2020

رابط البرنامج

3500ماليزيا  17 - 21 أغسطس 2020

2900دبــي18 - 22 أكتوبر 2020

2900دبــي22 - 26 نوفمبر 2020

2900دبــي27 - 31 ديسمبر 2020

2900دبــي21 - 25 فبراير 2021

األخصائي المعتمد في إدارة المواهب االستراتيجية

4500فينا15 - 19 يونيو 2020

رابط البرنامج

4500باكو24 - 28 أغسطس 2020

2900دبــي04 - 08 أكتوبر 2020

2900دبــي29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2020

2900دبــي24 - 28 يناير 2021

2900دبــي21 - 25 فبراير 2021

إتقان الجوانب القانونية في ادارة الموارد البشرية

2900دبــي23 - 27 أغسطس 2020

رابط البرنامج

2900دبــي18 - 22 أكتوبر 2020

2900دبــي22 - 26 نوفمبر 2020

2900دبــي03 - 07 يناير 2021

2900دبــي07 - 11 فبراير 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/إدارة-الموارد-البشرية-المبنية-على-الكفاءات-الجدارات
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/استراتيجيات-إدارة-المواهب-وتخطيط-التعاقب-الوظيفي
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/أساليب-تقويم-وتنمية-الأداء-الوظيفي-والإداري
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الأخصائي-المعتمد-في-إدارة-المواهب-الاستراتيجية
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/إتقان-الجوانب-القانونية-في-ادارة-الموارد-البشرية
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

دورات تدريبية في الموارد البشرية والتدريب - ) مايو 2020 - مارس 2021 (

DHRP - دبلوم ممارس الموارد البشرية
االتجاهات الحديثة في نظم وممارسات إدارة الموارد البشرية

2900دبــي07 - 11 يونيو 2020

رابط البرنامج

3500ماليزيا  20 - 24 يوليو 2020

2900دبــي09 - 13 أغسطس 2020

2900دبــي06 - 10 سبتمبر 2020

2900دبــي01 - 05 نوفمبر 2020

2900دبــي20 - 24 ديسمبر 2020

2900دبــي31 يناير - 04 فبراير 2021

تصميم وتنفيذ سياسات األجور الفعالة

2900دبــي21 - 25 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي23 - 27 أغسطس 2020

2900دبــي11 - 15 أكتوبر 2020

4500باكو16 - 20 نوفمبر 2020

2900دبــي20 - 24 ديسمبر 2020

2900دبــي31 يناير - 04 فبراير 2021

اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية في
ظل التكنولوجيا الحديثة

تحديات إدارة الموارد البشرية في ظل التكنولوجيا واالتصاالت والمعلومات

2900دبــي28 يونيو - 02 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي16 - 20 أغسطس 2020

2900دبــي27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2020

2900دبــي01 - 05 نوفمبر 2020

2900دبــي20 - 24 ديسمبر 2020

2900دبــي17 - 21 يناير 2021

2900دبــي28 فبراير - 04 مارس 2021

إدارة المعرفة وتحسين األداء التنافسي للمؤسسة
تنمية كفاءات الموارد البشرية في ظل االقتصاد المبني على المعرفة

4500لندن06 - 10 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي15 - 19 نوفمبر 2020

2900دبــي20 - 24 ديسمبر 2020

2900دبــي31 يناير - 04 فبراير 2021

4500ماليزيا  08 - 12 مارس 2021

KPIs تطوير سياسات ونماذج العمل باستخدام مؤشرات األداء

2900دبــي21 - 25 يونيو 2020

رابط البرنامج

3500 اسطنبول10 - 14 أغسطس 2020

2900دبــي20 - 24 سبتمبر 2020

2900دبــي01 - 05 نوفمبر 2020

2900دبــي20 - 24 ديسمبر 2020

2900دبــي10 - 14 يناير 2021

2900دبــي28 فبراير - 04 مارس 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الطرق-الحديثة-لإدارة-المسارات-الوظيفية
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/تقييم-الوظائف-وتصميم-هياكل-الأجور-والرواتب
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الإدارة-الرقمية-للموارد-البشرية
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/استراتيجيات-تطوير-الموارد-البشرية-في-الاقتصاد-القائم-على-المعرفة
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/تطوير-سياسات-ونماذج-العمل-باستخدام-مؤشرات-الأداء-kpis
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نمـــــوذج التسجيــــــل
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 صباحًا 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.

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.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقدًا
c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

.............................: اإلدارة  الوظيفة:...................................   ................................. المسؤول:  الشخص  إسم 

..............................: الفاكس:   .................................. الهاتف:  رقم   ......................................... المؤسسة: 

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك
رسوم األشترا

طريقة الدفع
اسـتمارة الـحجز

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


