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مقدمة:

والمبادئ  السياسات  من  مجموعة  البشرية،  الموارد  إدارة  وإجراءات  سياسات  أدلة 
التوجيهية والتشريعات وتعليمات العمل المتعلقة بكافة المهام ووظائف إدارة الموارد 
التنافسيُّة من خالل وجود مورد  الميزة  المنظمات عادة تحقق  المؤسسة.  البشرية في 
البشري  العنصر  أهمية  لما ظهر من  المنظمات. وذلك  المنظمة عن غيرها من  يميز 
البشرية  الموارد  إدارة  اتَّسع مفهوم  للمنشأة. ولقد  اإلنتاجية  الكفاءة  تأثيره على  ومدى 
تخطيط  الوظائف،  وتوصيف  تحليل  رأسها  على  يأتي  متعددة؛  رئيسة  أنشطة  ليشمل 

الموارد البشرية، جذب واستقطاب وتحفيز وتنمية وتدريب الموارد البشرية.

للمؤسسة وصياغة  المناسبة  السياسات  وتطوير  تصميم  أسرار  المشارك  يتعلم  سوف 
االجراءات التشغيلية بكفاءة ومراجعة النماذج الداعمة من خالل شرح ألسس ومفاهيم 
تصميم هذا الدليل والتطبيق العملي في ورش تطبيقية، وتأتي أهمية هذه الورش من أن 
المشارك مع نهاية الدورة سوف يكون قام بإعداد الدليل فعليا الخاص به أو بمؤسسته 

من خالل ورش العمل المميزة والمدعمة بالممارسات اإلحترافية.

أهداف البرنامج:

	w.إدراك أهمية إنشاء دليل الموارد البشرية للمؤسسة
	w.إختيار السياسات الفعالة لوظائف الموارد البشرية
	w.تطوير اإلجراءات التشغيلية بكفاءة
	w.تصميم نماذج إدارية إحترافية
	w .إكتساب مهارات تطوير كتيب الموظف
	w.إكتساب مهارات تطوير الالئحة الداخليلة
	w.إكتساب مهارات تطوير الدليل التشغيلي

الفئات المستهدفة:

	w.مدراء الموارد البشرية
	w.مدراء ورؤساء قطاعات ووحدات التخطيط والتطوير والتنظيم الداخلي
	w.مدراء الرقابة والجودة والتدقيق وتحسين األداء
	w.من يتم إعدادهم للمهام السابقة
	wمن لديه خبرة في الموارد البشرية ويرغب في تطوير قدراته

االستراتيجية والدليل التنظيمي:

	wالخطة االستراتيجية والسياسات

	wخصائص السياسات

	wتنفيذ الخطة االستراتيجية واإلجراءات

	wخصائص اإلجراءات

	wالسياسات واإلجراءات

	w انواع السياسات

	wوظائف الموارد البشرية

ماهية دليل السياسات واإلجراءات:

	w مفهوم الدليل

	w أهمية الدليل

	wعناصر الدليل

	wتصميم العناصر

	wدليل الموظف والالئحة والدليل التشغيلي

فصول الدليل:

	wتعريف الدليل وأحكامه
	wتخطيط القوى العاملة
	wالتوظيف
	wالتنمية
	w التدريب والتطوير
	w تقييم االداء
	wالنقل والترقية
	wالتعويض
	wالرواتب واألجور
	wالحوافز المالية
	wالمزايا والبدالت
	wالعالقات
	wإرشادات

خطوات إنشاء الدليل:

	wغرض الدليل
	w كتابة احكام الدليل
	w كتابة السياسات
	wكتابة اإلجراءات
	w تصميم النموذج
	wمراجعة السياسة
	wإقرار السياسة



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 :........................)اعداد أدلة السياسات واالجراءات الفعالة 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.


