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مقدمة:
في ظل التغيرات والتحديات التي تواجه المؤسسات بصفة عامة وإدارة الموارد البشرية بصفة خاصة من تقدم علمي وتطور تقني وعولمة، وتنوع المهارات واختالف مزيج القوى 
العاملة مما جسد تحديات تتطلب أدوارا مختلفة لوظيفة الموارد البشرية، وتفرض مواكبة مراحل التطور التنظيمي وتبني أساليب إدارية أكثر حداثة وفعالية في أنشطة إدارة الموارد 
البشرية المختلفة، وتأهيل المورد البشري باعتباره المصدر الحيوي ومنها يكمن الحديث عن اإلدارة االيتراتبجية للموارد البشرية كمدخل جديد  أو كأسلوب جديد إلدارة وظائفها.

وعلى ضوء ذلك يقدم هذا  البرنامج  دراسة حول قضايا االدارة االستراتيجية  في الموارد البشرية، من خالل عدة محاور : )الموارد البشرية من منظور عالمي، الدور اإلستراتيجي 
إلدارة الموارد البشرية، التغيرات الحديثة في سوق العمل الدولية، االختالفات والمعايير للموارد البشرية العلمية، مشاكل الموارد البشرية في العالم، االتفاقات الدولية المتعلقة 
بالموارد البشرية، المؤثرات على الموارد البشرية في السوق العالمية، توطي الوظائف والعولمة، الجدارات البشرية في ظل النظام العالمي، استقطاب العاملين، تمكين العاملين في 

ظل عولمة المنظمات، واألداء المتوازن والقياسات المرجعية العالمية(.

أهداف البرنامج:
أن يتمتع المتدرب باإللمام الكامل بمفهوم الموارد البشرية من حيث دورها، أهميتها ووسائل نجاحها وصعوباتها.�	

أن يكون قادرا على استقطاب الموارد البشرية ووضع المورد المناسب في موقع العمل المناسب.�	

س لجنة المقابلة وصناعة الوالء الوظيفي.�	 أن يكون المتدرب قادراً على تحليل وقيادة وإدارة الموارد البشرية بكفاءة وفاعلية إضافة إلجراء المقابالت الوظيفية وتَرؤُّ

مخرجات البرنامج :
عند إكمال هذه الدورة  بنجاح؛ يكون لدى الماشرك القدرة عىل ما ييل:

التعرف إلى كيفية عمل األفراد داخل إدارة المنظمات، دوافعهم، ديناميكية المجموعة ومميزات القيادة، إدارة الموارد البشرية الخاصة بالتطور، المكافآت، عالقات الموارد �	
والعاملين، تشريعات التوظيف، وأهمية الموارد البشرية في تحقيق األهداف االستراتيجية للمنظمة.

تطبيق مجموعة واسعة من المفاهيم األساسية والحديثة، لطرق التخطيط االستراتيجي، وأساليبه، وتحديد االحتياجات المستقبلية من القوى العاملة لمنظمات األعمال، �	
ومعالجة المشكالت، ومهارات اتخاذ القرار، في إطار نشاطات إدارة الموارد البشرية.

استخدام تقنية المعلومات، وتطبيقات الحاسب اآللي، ونظم المعلومات اإلدارية في حفظ قواعد البيانات اإلدارية للموارد البشرية، وتحديثها، ونظام معلومات الموظفين، �	
والتي تساعد منظمات األعمال في دعم اتخاذ القرار.

التزود بالخبرات الفنية التي تمكن المشارك من العمل، بوصفه عنصًرا مؤثًرا في إدارة التغيير اإليجابي في منظمات األعمال المختلفة، وإدارة الحوار، والتفاوض، �	
والتفاني، وحل المشكالت والصعوبات التي تعترض سير العمل.

استخدام األساليب الكمية واإلحصائية؛ بهدف تحليل المواقف اإلدارية المختلفة، ذات العالقة بالموارد البشرية، وأهميتها في اتخاذ القرار المؤسس علمًيا، واستقراء �	
التحديات، والمستجدات، والتغيرات المحلية، واإلقليمية، والعالمية المتوقعة مستقبلًيا، ومواجهتها.

استخدام األساليب العلمية، وتطبيقها في تدريب مهارات العاملين، وتنميتهم، وتطويرهم، وتصميم البرامج والدورات التدريبية الالزمة لتنمية قدراتهم، ومهاراتهم وفق �	
متطلبات العمل، واحتياجات إدارات المنظمة وأقسامها المختلفة

لمن هذا البرنامج:
مدراء الموارد البشرية�	

رؤساء وظائف الموارد البشرية�	

شركاء أعمال الموارد البشرية�	

كبار المديرين التنفيذيين والمديرين والمستشارين والضباط الذين يرغبون في المساهمة في تطوير وتنفيذ استراتيجية الموارد البشرية.�	

كبار الضباط ورؤساء الهيئات وأعضاء مجلس اإلدارة ومديري الشركات ورؤساء اإلدارات وكل الموجودين على أعلى المستويات في منظمة مهتمة بتطوير معرفة متعمقة �	
في االدارة االستراتيجية للموارد البشرية.

المحتويات األساسية:
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الدور االسرتاتيجي للموارد البرشية:

الطبيعة االستراتيجية للموارد البشرية�	

نموذج شريك األعمال االستراتيجي�	

الدور االستراتيجي لمديري الموارد البشرية�	

الدور االستراتيجي لرؤساء وظائف الموارد البشرية�	

اسرتاتيجية التطوير التنظيمي:

أنشطة التطوير التنظيمي�	

صياغة وتنفيذ استراتيجية التطوير التنظيمي�	

تغيير الثقافة�	

:)HCM( اسرتاتيجية إدارة رأس المال البرشي

	�HCM أهداف

	�HCM دور استراتيجية

الرابط بين HCM واستراتيجية العمل�	

	�HCM تطوير استراتيجية

اسرتاتيجية إدارة المعرفة:

عملية إدارة المعرفة�	

مصادر وأنواع المعرفة�	

نهج لتطوير استراتيجيات إدارة المعرفة�	

مكونات استراتيجية إدارة المعرفة�	

اسرتاتيجية إدارة األداء:

طبيعة نظام إدارة األداء�	

أنشطة إدارة األداء�	

مشاكل التنفيذ�	

طبيعة استراتيجية إدارة األداء�	

االستقطاب واالختيار للموارد البرشية:

منهجيات االختيار الحديثة�	

التوجهات الحديثة لعملية االستقطاب�	

استخدام الوسائل التكنولوجية في تقييم الكفاءات�	

تحسين العالمة التجارية المؤسسية بواسطة االستقطاب اإللكتروني�	

كيف يمكن التحكم في عمليات التصفية للوصول ألفضل مرشح�	

إدارة شؤون الموظفني:

إدارة بيئات العمل ذات الموظفين متبايني األعمار�	

المحافظة على مواءمة ممارسات الموارد البشرية في بيئات العمل الحديثة�	

مراقبة وسائل التواصل االجتماعي في مكان العمل�	

المخاطر الداخلية والخارجية لوسائل التواصل االجتماعي�	

وضع سياسة للتواصل وإنشاء العالقات�	

إيجابيات وسلبيات وسائل التواصل االجتماعي�	

أنظمة الموارد البرشية احلديثة:

مدى أهمية دقة البيانات�	

البرامج التفاعلية الموحدة�	

استخدام التكنولوجيات لزيادة الكفاءة واإلنتاجية�	

إيجابيات وسلبيات أنظمة الموارد البشرية�	

المحتويات األساسية:



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: 

:  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: :...................................................................

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................) االدارة االستراتيجية للموارد البشرية وممارساتها المتقدمة ®(

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.
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رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز
نمـــــوذج التسجيــــــل


