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مقدمة:
يحدد الهيكل التنظيمي التسلسل الهرمي في المؤسسة والتنظيمي اإلداري فيها، يوضح الهيكل التنظيمي الوظائف الموجودة في المؤسسة والمهام وخطوط السلطة والعالقات التنظيمية، 
ويتم تطوير الهيكل التنظيمي لتحديد آلية العمل في المؤسسة ما يضمن تحقيق األهداف الموضوعة. و لهيكل التنظيمي هو العامود الفقري للمؤسسة الذي يترتب عليه نجاحها او فشلها 
حيث أن الهيكل التنظيمي يساعد المؤسسة على التكيف مع البيئة المحيطة بها كمستجدات السوق والعوامل االقتصادية والتكنولوجية وفي نفس الوقت يعبر عن مدى تماسك العالقات 
الداخلية للمؤسسة بين الرؤساء والمرؤوسين والزمالء أنفسهم،. وتأتي أهمية البرنامج من أسلوب التدريب الذي يمزج بين المعرفة والتطبيق في ورش عمل وتصميم الهياكل التنظيمية 

المناسبة للمؤسسة وصناعتها وإخراج األدلة التنظيمية الفعالة.

فوائد مراجعة وتصميم الهياكل التنظيمية للمؤسسات:
تنفيذ �	 المعنية، باإلضافة إلى منع االزدواجية والتداخل في  التنظيمية  المهام والمسؤوليات وتحديدها في الوحدات  العمليات من خالل تنظيم  تمكين المؤسسة من تبسيط وتنظيم 

األعمال.
تمكين المؤسسة من التركيز بشكل أفضل على تنفيذ االستراتيجية لتحقيق األهداف الموضوعة من خالل التنسيق المالئم لكافة النشاطات والجهود في المؤسسة.�	
تعزيز عملية صنع القرار في المؤسسة.�	
ضمان سهولة وفعالية تدفق المعلومات واالتصال بين مختلف الوحدات التنظيمية.�	
منع التداخل واالزدواجية والتضارب بين العاملين في المؤسسة.�	
تمكين المؤسسة من إدارة كافة األنظمة اإلدارية بأسلوب فعال وكفؤ.�	
تمكين المؤسسة من إدارة كافة المهام المتعلقة بالموارد البشرية بشكل كفؤ وفعال وتشمل هذه المهام على سبيل المثال ال للحصر، التوظيف والتعيين، إدارة نظام الرواتب والحوافز، �	

إدارة األداء وغيره.

اهدف البرنامج:
إدراك المعنى المقصود بالهيكل التنظيمي والتحليل الوظيفي ودليل الموارد البشرية�	
تزويد المتدربين بأنجح الممارسات في مجال تصميم الهياكل وإنشاء األدلة التنظيمية وادلة العمل�	
تمكين المشاركين من تصميم الهياكل التنظيمية واألدلة التنظيمية بكفاءة وابداع�	

المستهدفون من البرنامج:
مدراء ورؤساء قطاعات ووحدات الموارد البشرية والتدريب .�	
مدراء ورؤساء قطاعات ووحدات التخطيط والتطوير والتنظيم الداخلي .�	
مدراء الرقابة والتدقيق والجودة وتحسين األداء .�	
من يتم إعدادهم للمهام السابقة .�	
من يرغبون في تطوير قدراتهم في  هذا المجال�	

النتائج التدريبية:

من المتوقع أن تتحقق النتائج التدريبية التالية:
زيادة المعرفة بالهيكل التنظيمي واألدلة التنظيمية�	
القدرة على تصميم الهياكل التنظيمية�	
زيادة المعرفة بالتحليل الوظيفي�	
القدرة على تصميم بطاقتي الوصف الوظيفي والتوصيف الوظيفي�	
زيادة المعرفة بالجدارات الوظيفية�	
القدرة على تصميم بطاقة وصف وظيفي مبنية على الجدارة الوظيفية�	
زيادة المعرفة بدليل الموارد البشرية�	
القدرة على تصميم دليل الموارد البشرية�	

توزيع وقت البرنامج:

يتوزع وقت البرنامج لتنمية المكون المعرفي والمهاري والسلوكي لدى المشاركين على النحو التالي:
20 % لبناء المكون المعرفي�	
40 % لبناء المكون المهاري التطبيقي�	
40 % لبناء المكون المهاري السلوكي�	

أدوات البرنامج التدريبي:
يحتوي هذا البرنامج على العديد من األدوات التدريبية والتي تساهم في رفع مهارة وقدرة المتدرب على تنفيذ وتطبيق محتويات البرنامج بأسلوب شيق
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المحتويات األساسية:

تطوير الهياكل التنظيمية
والوظيفية لمواكبة التطورات العالمية ® 

الوحدة األولى :

منظومة حتليل وتوصيف الوظائف

مفهوم النظام �	
تحليل الوظائف – المفهوم واألهمية واالستخدامات�	
مشكالت التوصيف الوظيفى�	
لماذا التحليل والتوصيف الوظيفى هو قلب إدارة الموارد البشرية�	
نموذج عملى لتجميع بيانات تحليل وتوصيف الوظائف�	
إعداد متطلبات الوظيفة وبطاقات وصف الوظائف�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الثانية :

منظومة تقييم اداء العاملني

مكونات النظام�	
 معايير األداء الوظيفى�	
استخدامات معايير تقويم األداء الوظيفى�	
منظومة تقويم األداء الوظيفى�	
عالقة تقويم األداء بإدارات الموارد البشرية�	
القائمون بعملية التقويم وأخطاء التقويم�	
طرق التقويم�	
مشكال التقويم وطرق الحل�	
أمثلة لبعض نماذج تقييم األداء�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الثالثة :

التنظيم وأعراض األمراض التنظيمية

مفهوم التنظيم�	
التفويض والتمكين�	
المشكالت اإلدارية - صراع الدور وغموض الدور�	
األعراض المرضية للتنظيم والهياكل التنظيمية�	
التنظيم كوظيفة إدارية�	
أهمية دراسة الهياكل التنظيمية�	
المشاكل الشائعة لهيكل وممارسات التنظيم�	
النتائج السلبية لألمراض التنظيمية�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الرابعة :

مناذج تصميم الهياكل التنظيمية

المدخل الفوقى لتصميم وبناء الهيكل التنظيمى�	
المدخل التحتى لتصميم الهيكل التنظيمى�	
الصالحيات التنظيمية وتحديد االختصاصات والمهام�	
تحليل الوظائف وتوصيفها�	
بعض أنواع الهياكل التنظيمية�	
بيروقراطية التنظيم�	
الحكم على نجاح الهياكل التنظيمية�	
دليل التنظيم�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الخامسة :

التمزي والتطوير اإلدارى ووضع خطط األداء

أهمية التميز والتطوير اإلدارى�	
اختيار وتأهيل القيادات�	
منظومة التطوير اإلدارى وخطط األداء�	
متطلبات تطبيق الجودة الشاملة كنموذج للتطوير�	
معوقات تطبيق الجودة الشاملة فى المنظمات العربية�	
حتمية التميز واتتطوير�	
مبادىء التميز والتطوير اإلدارى�	
حاالت وتطبيقات عملية�	
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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.�	 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: 

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 :........................)تطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية لمواكبة التطورات العالمية ®( 

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.


