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مقدمة:

يهدف هذا البرنامج الى تأهيل أخصائي محترف في إدارة الموارد البشرية وفق أحدث 

تطبيقات وتقنيات العمل في إدارة الموارد البشرية بتطبيق افضل الممارسات والخبرات 

 : التدريبية  المحاور  هذه  من خالل  الحديثة،  االعمال  بيئة  مع  تتوافق  االتي  المتميزة 

الموارد  ادارة  عمليات  لها،  الحديث  والمفهوم  مفتوح  البشريةكنظام  الموارد  ادرة 

البشرية التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية ، العولمة والمتغيرات العالمية الحديثة 

وانعكاسات على ادارة الموارد البشرية، المنظمات المتعلمة والتعلم التنظيمي، عمليات 

ادارة المعرفة ، التطوير االداري والموارد البشرية، اعداد الموارد البشرية وتهيئتها، 

التفكير االبداعي، استقطاب واختيار الموارد البشرية ،  سياسات وإجراءات العمل في 

إدارة الموارد البشرية، تحليل وتوصيف الوظائف وإعداد الهياكل التنظيمية، اخالقيات 

المهنة والسلوك الوظيفي ، تخطيط المسار الوظيفي،  تقييم األداء الوظيفي، واعداد سلم 

الرواتب واألجور.

اهداف البرنامج:

يتوقع عند هناية الربناجم أن يكون الماشرك قادرًا عىل:

اإللمام بمفاهيم اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية½	

التعرف على مراحل التخطيط االستراتيجي للمنظمة ومواردها البشرية والبدائل ½	

اإلستراتيجية إلدارة الموارد البشرية

التعرف على ماهية تخطيط الموارد البشرية ومتطلباتها½	

التعرف على أهمية تخطيط الموارد البشرية½	

المساهمة في التخطيط للموارد البشرية للمؤسسة½	

المساهمة في وضع األطر الخاصة في تخطيط الموارد البشرية½	

التخطيط ا\للموارد البشرية كمنظومة متكاملة½	

القدرة على حصر وتحديد الوظائف المطلوبة½	

القدرة على تحليل ووصف الوظائف½	

القدرة على تقدير االحتياجات الكمية من العمالة½	

تحليل هيكلية للعمالة والمؤسسة½	

التعرف على طرق وأساليب التنبوء بالكوادر البشرية½	

اإللمام بمفاهيم اإلحالل والتعاقب الوظيفي½	

تطبيق نظرية مايكل هامر إلعادة هندسة العمليات½	

تبسيط اإلجراءات وإعادة هندسة العمليات½	

التعرف على مفهوم إعادة هندسة إدارة )هندرة( عمليات الموارد البشرية½	

هيكلة ½	 وإعادة  البشري  )العنصر  البشرية  الموارد  هيكلة  إعادة  في  المساهمة 

المؤسسة( وتحديد متطلبات عملية. إعادة الهندسة

المساهمة في إنشاء إدارة )وحدة( إعادة توزيع الموظفين ) نشاطاتها وأهدافها(½	

المحاور التدريبية:

سياسات واجراءات ادارة الموارد البشرية½	

التحليل الوظيفي½	

تخطيط القوى العاملة½	

االستقطاب والتوظيف½	

مزايا وتعويضات الموارد البشرية½	

ادارة عملية التعلم والتطوير½	

اعداد الهيكل التنظيمي½	

تحليل ووصف الوظائف½	

تخطيط الموارد البشرية½	

االستقطاب واالختيار والتعيين والتوجية½	

اعداد هيكل األجور½	

نظم تقييم االداء½	

التدريب والتطوير½	

عالقات العمل½	

ادارة المواهب½	

تقييم االداء الوظيفي½	

القوانين والتشريعات الناظمة للموارد البشرية½	

منهجية البرنامج:

هذا برنامج تفاعلي للغاية يعتمد على تطبيق المفاهيم النظرية  للموارد البشرية ؛ للمواقف 

المشاركون في مجموعات صغيرة  البشرية. سيعمل  الموارد  قادة  التي تواجه  العملية 

خالل الدورة لتطبيق التعلم على القضايا الحقيقية وتحديات قادة الموارد البشرية. سوف 

تستخدم التدريبات العملية ودراسات الحالة على نطاق واسع خالل الدورة.

الفئات المستهدفة:

مدراء ومستشارو إدارة الموارد البشرية في المنشآت المتوسطة والكبيرة½	

العاملين في إدارات الموارد البشرية وأنشطتها½	

الباحثين عن تطوير أداء الموارد البشرية ورفع كفاءتها½	

المهتمين بإدارة برنامج متكامل للتغير والتطوير في منشآتهم½	

المتغيرات العالمية الحديثة في
ادارة الموارد البشرية ®

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

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

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

Partner

MEMBER



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

المحتويات األساسية:

المتغيرات العالمية الحديثة في
ادارة الموارد البشرية ®

المقدمة و التطوير التنظيمى:

إدارة الموارد البشرية والمفاهيم الجديدة لها½	

الوظائف األساسية للموارد البشرية فى المؤسسات والشركات½	

الهيكل اإلداري للشركات والمؤسسات½	

استراتيجيات المنظمة والتخطيط الستراتيجي للموارد البشرية½	

التحليل الوظيفي والوصف الوظيفي½	

التوظيف واالستقطاب والتعيين:

التحليل والوصف الوظيفى المحددات الوظيفيه½	

الفروق الجوهريه بين التوظيف واالختيار½	

خطوات ومراحل التوظيف½	

انواع المقابالت الشخصيه واالختيار½	

التدريب والتطوير:

الفروق الجوهريه بين التدريب والتطوير½	

مزايا التدريب والتطوير فى الشركا ت والمؤسسات½	

معيار ايديا فى التدريب وكيفية تنفيذه بالشركات½	

اجراءات وخطوات التدريب½	

تحليل االحتياجات التدريبيه للموظفين½	

تقييم التدريب½	

ادارة وتقييم االداء:

اهمية تقييم االداء للشركات والمنظمات½	

معايير تقييم االداء االساسيه½	

الفرق بين ادارة االداء وتقييم االداء واالجراءا الخاصه لكل منهم½	

مراحل واجراءات تقييم االداء½	

ماهى معايير ومؤشرات االداء القياسيه½	

اداوات تقيم االداء½	

كيفية انشاء نظاء تقييم اداء بالشركه½	

التعويضات والمزايا:

تعريف ادارة التعويضات بالمنظمات½	

انواع التعويضات½	

انواع المزايا½	

هيكل االجور½	

المرتبات:

انواع دفع الرواتب للموظفين½	

تصنيفات الرواتب½	

مراحل واجراءات المرتبات½	

كيفية التعامل مع المؤثرات التى تتم على الراتب½	

كيفية حساب التأمينات والضرائب على الراتب½	

أهم التقارير والتحليالت الخاصة بالمرتبات½	

شئون الموظفين:

قانون العمل وأنواع العقود½	

ملفات الموظفين½	

مراحل وإجراءات تعيين الموظفين½	

كيفية التعامل مع مكاتب التأمينات والعمل½	

انواع اإلجازات وكيفية حسابها½	

أهم التقارير والتحليالت الخاصة بشئون الموظفين½	
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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.½	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971½	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة½	 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 :........................)المتغيرات العالمية الحديثة في ادارة 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.


