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مقدمة:
يتضمن البرنامج التدريبي،  العديد من الموضوعات األساسية التي تبدأ بمدخل يتضمن التعريف بعلم إدارة الموارد البشرية وأهمية تميزه في إدارة األعمال ثم ماهية " األساليب 
االستراتيجية الحديثة إلدارة الموارد البشرية" ثم يركز على ثالث استراتيجيات تنفيذية أو فنية أساسية واالستراتيجيات الفرعية لها، و يغطي هذا البرنامج مجموعة واسعة من 
القضايا المتعلقة بالموارد البشرية ابتداًء من إدارة القوة العاملة وتقييم األداء إلى السلوك التنظيمي وإدارة التغيير. وقد تم تصميم هذا البرنامج خصيصاً ليتناغم مع محفزات بيئة 

العمل العالمية، كما يحلل البرنامج تشريعات العمل وإدارة التنوع.

ستساعد هذه الدورة المشاركين على التعرف على األدوات والتقنيات المستخدمة في صياغة وتطوير استراتيجيات الموارد البشرية، كما ستعمل على تسليحهم بالمعرفة والمهارة 
التي يحتاجونها لترجمة هذه االستراتيجيات إلى أفعال. باإلضافة إلى ذلك، ستمكنهم هذه الدورة من ربط استراتيجية الموارد البشرية باستراتيجية المؤسسة وتوفير حلول الموارد 

البشرية التي تحقق قيمة مضافة حقيقية وتعزيز القيمة التنافسية.

أهداف البرنامج :

يتوقع يف هناية الدورة التدريبية أن يكون الماشرك قادًرا عىل القيام جبميع الوظائف واألنشطة يف إدارات الموارد البرشية مبنآشت األعمال مبا 
ييل:

	wإعداد التنظيم اإلداري للمنشأة بشكل متكامل
	wكيفية إعداد الهياكل التنظيمية
	wكيفية االستقطاب
	wاختيار التوظيف
	wكيفية تحديد االحتياجات التدريبية
	wالوصف الوظيفي
	wتقويم الوظائف وتقويم األداء
	wإعداد سلم األجور
	wإعداد لوائح العمل ونماذجه
	wتطبيق المفاهيم الحديثة في هندسة إدارة الموارد البشرية بمنشآت األعمال
	wإدارة عمليات التوظيف بمفهوم اإلحالل المنطقي خطوة بخطوة
	wاالستخدام األمثل للموارد البشرية وكيفية تحقيق أقصى إنتاجية
	wالتميز في كيفية اإلدارة الفعالة للموارد البشرية على أساس الكفاءة
	wتطبيق أهم الممارسات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية
	wالتعرف على السياقات القانونية إلدارة الموارد البشرية
	wتطبيق المناهج الحديثة في مجال تخطيط القوى العاملة وتحقيق أعلى األهداف منها

الوحدات التدريبية تشمل:
	wتخطيط القوى العاملة
	wتنمية الموارد البشرية
	wاستقطاب المواهب والتعاقب الوظيفي
	wتحليل مخزون قدرات البشرية
	wالعوائد والمكافآت
	wمشاركة الموظفين
	wHRBP – اخصائي الموارد البشرية كشريك أعمال
	wاإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية
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المحتويات األساسية:

هندسة إدارة الموارد البشرية بمنشآت األعمال ®

إدارة الموارد البرشية الفعالة واألطر النظرية المنظمة لذلك:

	wمدخل إلى إدارة الموارد البشرية المعاصرة

	wماهية اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية

	wاستراتيجية تصميم العمل وتحليله

	wاستراتيجية، تخطيط الموارد البشرية

	wالسياقات القانونية إلدارة الموارد البشرية

المهنج االسرتاتيجي إلدارة الموارد البرشية:

	wالمتطلبات الحديثة الستراتيجية الموارد البشرية

	wمراحل وتقنيات التميز االستراتيجي

	wنموذج التميز االستراتيجي للموارد البشرية

	wتحليل مكونات التميز االستراتيجي للموارد البشرية

	wتقييم وتفعيل الكفاءة التنظيمية في األداء

اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البرشية:

	w،استراتيجية استقطاب الموارد البشرية

	w.استراتيجية االختيار والتعيين

	w.استراتيجية تقويم الوظائف

	w.استراتيجية دفع األجور المباشرة

	w.استراتيجية تقويم األداء

	w.استراتيجية التحفيز

	w.استراتيجية التدريب والتنمية

	w،ستراتيجية، المسار والوظيفي

	w.استراتيجية بيئة العمل

	wحاالت عملية 

صياغة اسرتاتيجية الموارد البرشية:

	wأهداف الخطة االستراتيجية للموارد البشرية

	wالخطوات السبع للخطة االستراتيجية للموارد البشرية

اناشء وتطبيق خطة تنفيذية للموارد البرشية:

	wوضع خطة تنفيذية للموارد البشرية

	wعملية ادارة التغيير

	wاعتبارات عند تطبيق خطة تنفيذ للموارد البشرية

تطوير نظم حتديد الوظائف وكيفية اختيار الموظفني:

	wأهمية الوصف الوظيفي

	wأساسيات تصميم الوظائف

	wالطرق المتقدمة في تصنيف الوظائف

	wالتوصيف الوظيفي كأساس لزيادة كفاءة وفعالية العنصر البشري

	wآليات تطبيق التقنيات الحديثة لعمليات توصيف الوظائف

األاسليب احلديثة يف عمليات االختيار والتعيني:

	wاألساليب الحديثة في االختيار وعالقتها بالتعيين

	wخطوات عمليات االختيار والتعيين الفعال

	wفوائد االختيار السليم في التعيين

	wالشروط الواجب توافرها في عمليات االختيار الناجحة

	wمفهوم مشاركة الموظفين في تنظيم مسار العمل والسماح باإلبداع

االجتاهات احلديثة يف ختطيط السيااست التدريبية:

	wمفهوم وأهمية العملية التدريبية

	wآليات التدريب كنظام متكامل

	wمفهوم وأهمية تحليل االحتياجات التدريبية

	wمراحل تخطيط التدريب االستراتيجي

	wالطرق الحديثة لتحليل االحتياجات التدريبية

آليات التمزي وتطوير التدريب وحتقيق األهداف:

	wالنماذج المتقدمة في تقييم وتقويم التدريب

	wالمعايير األساسية التي يجب توافرها وقياسها في التدريب لتحقيق األهداف

	w.العوامل الرئيسية لتفعيل النشاط التدريبي

	wالمعايير الحديثة في تخطيط وتنظيم التدريب االستراتيجي

	wعوامل نجاح عمليات التدريب االستراتيجي من خالل نظم إدارة األداء
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نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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 :........................)هندسة إدارة الموارد البشرية بمنشآت األعمال ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

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: 

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.


