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مقدمة:
تعد هندسة وإدارة الموارد البشرية أحد أبز أهم العمليات اإلدارية في كافة المؤسسات 
والشركات. إذ تعتبر الموارد البشرية المؤهلة جيداً من أهم العناصر للتنمية والتطوير 
عبر  المؤسسية  األهداف  لتحقيق  األساس  والركيزة  والمؤسسات  الشركات  كافة  في 
إدارة أمثل للمورد البشري. وتمثل الموارد البشرية ضمن أي مؤسسة محوراً أساسياً 
من محاور التنمية الشاملة والتطوير والتحسين المستمر باعتبارها رأس المال األبرز 

والثروة الحقيقية. 

الموارد  بإدارات  للعاملين  الممارسات  افضل  بشرية  يقدم  موارد  محترف  برنامج 
وتطبيق  البشرية  الموارد  ألنشطة  التشغيلية  العمليات  بتنفيذ  يقومون  الذين  البشرية 
أصحاب  مع  اتصال  كنقطة  أيضاً  ويعملون  المنشأة  على  واإلجراءات  السياسات 
المصلحة سواءاً العاملين بالمنشأة أو اإلدارات األخرى أو العمالء وذلك لتقديم خدمات 
إدارة الموارد البشرية لهم. والذين يقومون بتطوير االستراتيجيات وتوحيدها مع أهداف 
المنشأة إضافًة إلى قيادة أنشطة الموارد البشرية وتحليل مقاييس األداء وتعزيز التأثير 

في المجتمع الوظيفي.

أهداف البرنامج:
	w.تزويد اامشاركين بتعليم عالي الجودة في مجال إدارة الموارد البشرية
	w من التقنية  والمقدرات  والمعرفة  بالمهارات  تزويدهم  اامشاركين من خالل  تأهيل 

أجل بناء وظائف لهم في مجال إدارة الموارد البشرية.
	w.مساعدة اامشاركين على فهم القضايا األساسية في إدارة الموارد البشرية
	w الموارد إدارة  في  المطبقة  اإلحصائية  والتقنيات  باألنماط  اامشاركين  فهم  تطوير 

البشرية.
	w.تزويد اامشاركين بالمعرفة والمهارات المعززة في إدارة الموارد البشرية

مخرجات التعلم:
	w الموارد إدارة  تقدمها  التي  للوظائف  األساسية  واألدوات  والنماذج  المفاهيم  شرح 

البشرية.

	w ، تقييم الممارسات في التوظيف واالختيار ، وإدارة األداء ، والتدريب والتطوير

وعالقات العمل ، والتحفيز ، والتعويض.

	w ، الموظفين  ومشاركة   ، المواهب  إدارة  حيث  من  البشرية  الموارد  إدارة  فهم 

واالحتفاظ بالموظف.

	w التي البشرية  الموارد  إلدارة  األخالقية  واآلثار  القانونية  المبادئ  ومناقشة  تحديد 

تنطبق على مجموعة واسعة من القضايا في مكان العمل.

	w.إظهار المهارات في التفاوض وحل النزاعات

	w استخدام تقنيات المعلومات األساسية ومهارات الدراسة للمساهمة بشكل فعال في

أداء الشركة.

	w.تطبيق المعرفة والمفاهيم األساسية إلدارة الموارد البشرية في سياق احترافي

	w.استخدام المهارات الشخصية للعمل بمجموعات :

	w.إظهار مهارات التفكير الناقد وحل المشكالت

الفئة المستهدفة:
	wمدراء ومشرفي الموارد البشرية والعاملين فيها

	wمدراء ومشرفي ومنسقي التطوير والتدريب

المحتويات األساسية:

المحور األول :

المنظور االسرتاتيجي لتخطيط الموارد البرشية

	wاإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية

	wالتخطيط االستراتيجي للمنظمة ومواردها البشرية

	wالبدائل اإلستراتيجية إلدارة الموارد البشرية

المحور الثاني :

ختطيط الموارد البرشية... رؤية عامة

	wماهية تخطيط الموارد البشرية

	wمتطلبات الفعالية في تخطيط الموارد البشرية

	wأهمية تخطيط الموارد البشرية

	wأهداف تخطيط الموارد البشرية

	wمن يخطط للموارد البشرية

	wاطر تخطيط الموارد البشرية

	wمراحل تخطيط الموارد البشرية

	wاإلطار المتكامل لتخطيط الموارد البشرية

	wتخطيط الموارد البشرية كمنظومة متكاملة
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المحور الثالث:

ختطيط القوى العاملة

	wحصر وتحديد الوظائف المطلوبة
	wتحليل ووصف الوظائف
	wتقدير االحتياجات الكمية من العمالة
	wالتحليالت الهيكلية للعمالة
	wطرق وأساليب التنبوء بالكوادر البشرية
	wاإلحالل والتعاقب الوظيفي

المحور الرابع:

الموارد  وهندرة  العمليات  هندسة  إعادة 
البرشية

	wمفهوم إعادة هندسة العمليات
	wنظرية مايكل هامر إلعادة هندسة العمليات
	wتبسيط اإلجراءات وإعادة هندسة العمليات
	w مفهوم إعادة هندسة إدارة )هندرة( عمليات الموارد

البشرية
	w) المنهج العلمي للهندرة مراحلها )آليات الهندرة
	w البشري )العنصر  البشرية  الموارد  هيكلة  إعادة 

وإعادة هيكلة المؤسسة(
	wمتطلبات إعادة الهندسة
	wمعايير لتحديد العمليات التي تتطلب الهندرة
	w الجديدة البشرية - والتحديات  الموارد  إعادة هندسة 

في مجال إعادة توزيع الموظفين
	w ( الموظفين  توزيع  إعادة  )وحدة(  إدارة  إنشاء 

نشاطاتها وأهدافها(
	wعوامل نجاح الهندرة
	wدور التكنولوجيا الحديثة في الهندرة

المحور الخامس:

التحليل الوظيفي

	w والتوصيف والوصف  التحليل  من  كال  مفهوم 
الوظيفي

	wحاجة المؤسسات الى التحليل الوظيفي
	wالوسائل الفعالة للتحليل الوظيفي
	wخطوات التحليل الوظيفي

المحور السادس:

التوظيف

	wتحديد سمات العاملين وتقسيم سوق العمل
	wمصادر توظيف القوى العاملة وبدائف التوظيف
	wتحليل التكاليف والفوائد
	wمصادر االستقطاب

المحور السابع:

عملية االختيار والتعيني

	wطلبات التوظيف
	wمقابلة الفحص
	wإختبارات قبل التوظيف
	wمقابالت التوظيف
	wعمليات التحري
	wعرض العمل
	wاإلختبار الطبي
	wعقد العمل

المحور الثامن :

التدريب والتطوير

	wنموذج التكيف المجتمعي

	wالفرق بين التدريب والتطوير

	wعمليات تعليم البالغين

	wتحديد االحتياجات التدريبية بالمؤسسة

	wالطرق التدريبية

	wتقييم التدريب

المحور التاسع:

تقييم أداء الموظفني

	wالعالقة بين تقييم االداء وادارة االداء

	wتوقيت تقييم األداء

	wطرق واساليب تقييم اداء الموظفين

	wعناصر تقييم األداء

المحور العاشر:

التحفزي والتعويضات

	wالدوافع والتحفيز والسلوك

	wأنواع التعويضات

	wالعدالة في تخصيص بدالت الموظفين

	wتقييم الرواتب بالمنظمة

توزيع وقت البرنامج:
يتوزع وقت البرنامج لتنمية المكون المعرفي والمهاري والسلوكي لدى المشاركين 

على النحو التالي:

	w20 % لبناء المكون المعرفي
	w40 % لبناء المكون المهاري التطبيقي
	w40 % لبناء المكون المهاري السلوكي

شروط البرنامج:
	w أن يلتزم المشاركون بتنفيذ المختبرات والمناقشات المحددة من المدرب في إطار

البرنامج التدريبي
	wحضور المتدرب ما اليقل عن 90 % من عدد ساعات البرنامج التدريبي 

أدوات البرنامج التدريبي:
مهارة  في رفع  تساهم  والتي  التدريبية  األدوات  العديد من  البرنامج على  هذا  يحتوي 

وقدرة المتدرب على تنفيذ وتطبيق محتويات البرنامج بأسلوب شيق

الطرق التدريبية:
	wالعصف الذهني
	wدراسة الحالة
	wالمناقشات



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

)® AHRP - التــاريــخ :........................)محترف موارد بشرية متقدم

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.


