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مقدمة:
يتناول البرنامج التدريبي موضوعا من أهم موضوعات اإلدارة الحديثة هو: إدارة الموارد البشرية في ظل التوجه المؤسسي نحو التميز في األداء من خالل توضيح كيفية التوافق 
بين منهجيات عمل إدارة الموارد البشرية مع توجه المؤسسة االستراتيجي لتحقيق التميز وذلك من خالل اامحاور : المنظومة اإلستراتيجية إلدارة الموارد البشرية، التخطيط 

االستراتيجي في مجال تنمية الموارد البشرية - تحليل موقف المؤسسة -ترتيب وتحليل وتوصيف وتقييم الوظائف، توفير وتطوير الموارد البشرية .

التعريف بنمذجة ومأسسة االدارة المتميزة، التعريف إلدارة الحوافز، التعريف بماهية إدارة االداء، العالقة بين غرض إدارة الحوافز وتحقيق التميز المؤسسيي، مكونات نظم 
الحوافز المتكامل، الدرجات الوظيفية،  وهيكل الرواتب،  هيكل الرواتب طلب الوظائف واالختيار والتعريف بالوظائف، التدريب والتنمية  . العملية التدريبية وتحديد االحتياجات 
التدريبية.  أهم أسس تحديد االحتياجات التدريبية خامسا : الخطوات األساسية لتحليل االحتياجات التدريبية سادسا : ادوات جمع البيانات وتحليل االحتياجات التدريبية.  ودور إدارة 

الموارد البشرية في ضل التميز المؤسسي .

األهداف:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wتقييم التقنيات الجديدة المتوفرة الختصاصيي الموارد البشرية، واختيار ما يتالءم منها مع ممارساتهم المؤسسية
	wتطوير استراتيجية يتم من خاللها مواكبة الموارد البشرية مع التقنيات التكنولوجية الحديثة
	wتطبيق أحدث األساليب التقنية لتعزيز عمليات استقطاب وتعيين المواهب والكفاءات
	wالموازنة بين احتياجات الموظفين وسياسات األمن المؤسسي
	wوالبرامج التفاعلية)HRIS( التمييز بين األنظمة المعلوماتية للموارد البشرية
	wتقييم التعلم االجتماعي والرقمي وكيفية مساهمته في تطوير األفراد
	wتوضيح أنظمة تقييم األداء وتقديم التغذية الراجعة على ضوء أحدث منهجيات التقييم
	wاالستيعاب العميق لمفهوم تبني التقنيات التكنولوجية وكيفية دعمها الختصاصيي الموارد البشرية لتعزيز شراكتهم المهنية للمؤسسة

المنظومة االسرتاتيجية إلدارة الموارد البرشية:

	wالتخطيط االستراتيجي في مجال تنمية الموارد البشرية
	wتحليل موقف المؤسسة
	wترتيب وتحليل وتوصيف وتقييم الوظائف

توفري وتطوير الموارد البرشية:

	wطلب الوظائف واالختيار والتعريف بالوظائف
	wالتدريب والتنمية
	wالعملية التدريبية وتحديد االحتياجات التدريبية
	wأهم أسس تحديد االحتياجات التدريبية
	wالخطوات األساسية لتحليل االحتياجات التدريبية
	wأدوات جمع البيانات وتحليل االحتياجات التدريبية
	wالطريقة التقليدية لتحديد االحتياجات التدريبية
	wمشكالت تحديد االحتياجات التدريبية
	wعالقة مشكالت تحديد االحتياجات التدريبية وشيوع األساليب التقليدية لتحديد االحتياجات التدريبية

دور إدارة الموارد البرشية يف ظل التمزي المؤسيس:

	wتوجه القيادة نحو التميز المؤسسي ودور الموارد البشرية
	wالقيادة وتحقيق التميز المؤسسي
	wاستراتيجية التطبيق

جدول وبرنامج الدورة:
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التمزي المؤسيس والهيكل التنظيمي وتقييم األداء:

	wالتميز المؤسسي ومعايير التميز

	wتخطيط الموارد البشرية والمنظمات البئية والتنظيمية

	wتقييم األداء

	wنظم التحفيز والمؤسسات المتميزة

	wالتعريف بنمذجة االدارة المتميزة

	wالتعريف إلدارة الحوافز

	wالتعريف بماهية إدارة األداء

	wالعالقة بين غرض إدارة الحوافز وتحقيق التميز المؤسسي

	wمكونات نظم الحوافز المتكامل

	wالدرجات الوظيفي وهيكل الرواتب

	wهيكل الرواتب

االسرتاتيجية الرقمية للموارد البرشية:

	wإطار عمل االستراتيجية الرقمية للموارد البشرية

	wالتواصل باستخدام االستراتيجيات الرقمية

	wكيف يمكن تبني التقنيات التكنولوجية التخاذ القرارات بصورة فعالة

	wتحسين التواصل والعمل اإلداري

االستقطاب واالختيار للموارد البرشية:

	wمنهجيات االختيار الحديثة

	wالتوجهات الحديثة لعملية االستقطاب

	wاستخدام الوسائل التكنولوجية في تقييم الكفاءات

	wتحسين العالمة التجارية المؤسسية بواسطة االستقطاب اإللكتروني

	wكيف يمكن التحكم في عمليات التصفية للوصول ألفضل مرشح

شؤون الموظفني:

	wإدارة بيئات العمل ذات الموظفين متبايني األعمار

	wالمحافظة على مواءمة ممارسات الموارد البشرية في بيئات العمل الحديثة

	wمراقبة وسائل التواصل االجتماعي في مكان العمل

	wالمخاطر الداخلية والخارجية لوسائل التواصل االجتماعي

	wوضع سياسة للتواصل وإنشاء العالقات

	wإيجابيات وسلبيات وسائل التواصل االجتماعي

التعليم والتطوير:

	wكيف تحولت الكفاءات التقنية؟

	wدور أنظمة المحاكاة واأللعاب في تعزيز بيئة التعليم والتطوير

	wالتعلم اإللكتروني وتطبيقاته المتنوعة

	wتأثير وسائل التواصل االجتماعي على التعليم والتطوير

	wالتقييم الرقمي للتعلم

إدارة األداء:

	wسد فجوة الكفاءات بسرعة

	wتحسين مستوى دقة تقييم األداء

	wالقبول المنهجي إلدارة األداء

	wمنهجيات التقييم الحديثة

الواسئل التكنولوجية كرشيك اسرتاتيجي:

	wمقاييس ومصفوفات الموارد البشرية

	wاستخدامات ومفاهيم البيانات

	wcloud الموراد البشرية وإدارة السحابة

	w خارطة الطريق لتقوية عمليات أتمتة )استخدام الوسائل التكنولوجية( عمليات

الموارد البشرية



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 :........................)المنظومة اإلستراتيجية الفاعلة إلدارة 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.


