
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

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

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

اإلدارة المتقدمة لعالقات الموظفين ®



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

اإلدارة المتقدمة لعالقات الموظفين ®

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

المحتويات األساسية:
مقدمة:

على الرغم من تطور وظائف قسم الموارد البشرية، ال تزال وظيفة عالقات الموظفين وظيفة غير واضحة. ومن المتوقع أن يقوم موظفو عالقات الموظفين بإدارة وتقديم التقارير 

حول مؤشرات األداء الرئيسية التشغيلية، والتعامل مع الشكاوى، وفرض السياسات، وإدارة األداء، والتعامل مع عملية التواصل الداخلية، وتعزيز الوظائف االجتماعية وغيرها. 

صممت هذه الدورة لتسليط الضوء على جميع األنشطة الممكنة في إطار هذه الوظيفة: من اإلدارة إلى اتخاذ القرارات المتعلقة بشكاوى الموظفين، وكذلك تجهيز المشاركين 

بالمعرفة الالزمة لتحسين مستوى وعيهم ومستوى المشاركة في مهام وظيفة عالقات الموظفين. وتحتوي هذه الدورة على وحدات مستقلة تتمحور حول مهام وظيفة عالقات 

الموظفين، وتشمل أيضاً تمارين لعب األدوار واألنشطة الجماعية ودراسات الحالة لكل وحدة لتعزيز قدرة المشاركين على نقل المعرفة إلى بيئة العمل عندما يكون ذلك ممكناً، 

وسيتم تخصيص نسبة ضئيلة من الوقت للرد على بعض المقوالت المتعلقة بهذه الوظيفة، باإلضافة إلى بناء المهارات لضمان الحصول على نتائج.

أهداف البرنامج:

سيتمكن الماشركون يف هناية الربناجم من:

تعريف عالقات الموظفين من منظور قانوني وربطها مع قانون العمل. 	

استخدام النهج القانوني واألخالقي في التعامل مع المسائل الشخصية للموظفين. 	

إجراء استطالعات رأي موثوقة والتي تهدف إلى تقييم صحة المؤسسة. 	

تقديم دعم ملموس ألقسام الموارد البشرية األخرى في وضع وتنفيذ ثقافة إدارة أداء عادلة. 	

تنفيذ نظام تقدير للموظفين يهدف إلى تعزيز االحتفاظ بالموظفين. 	

ذكر الخطوات الرئيسية في حل النزاعات واستخدامها لحماية كل من الموظفين والمؤسسة. 	

وضع مدونة قواعد السلوك وتعزيز ثقافة االمتثال لهذة المدونة. 	

إدارة سجالت وملفات الموظفين وفقاً لقوانين العمل المحلية 	

تحسين مستوى التزام الموظفين بتخفيف الغياب من خالل استخدام مؤشرات األداء الرئيسية الصحيحة 	

تعزيز معنويات الموظفين من خالل استخدام أساليب موضوعية لقياس المعنويات وتعزيزها 	

التمييز بين التأفف والشكاوى وتظلمات الموظفين وتحديد كيفية التعرف على التظلمات والتعامل معها بشكل صحيح 	

الفئات المستهدفة:

كبار الموظفين في قسم عالقات الموظفين أو الموارد البشرية أو شؤون الموظفين المسؤولين بشكل مباشر أو غير مباشر عن دعم الموظفين وحماية المؤسسة.
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عالقات الموظفني:
تعريف وظيفة عالقات الموظفين 	

المهام والمسؤوليات الرئيسية لموظف عالقات الموظفين 	

	 )HR( مقابل الموارد البشرية )ER( عالقات الموظفين

عالقات الموظفين مقابل إدارة شؤون الموظفين 	

فهم قانون العمل 	

العالقة بين قانون العمل وعالقات الموظفين 	

إدارة ملفات وسجالت الموظفني:
األساسيات التي يجب حفظها في السجالت في جميع األوقات 	

تنظيم الملفات: المنهج المنطقي 	

تنظيم الملفات: المتطلبات القانونية 	

قواعد السلوك المهني والتدابير التأديبية 	

مناهج لتحديث ملفات الموظفين 	

التحديث المخصص مقابل التحديث الدوري 	

أتمتة ملفات الموظفين: المزايا والعيوب 	

	 )HRIS( نظم معلومات الموارد البشرية

تحليل ما هو األفضل لك 	

التصنيف الدولي لنظم معلومات الموارد البشرية الحالية 	

إدارة احلضور:
متطلبات المؤسسة وإدارة الحضور 	

االلتزام واالنضباط: مالحظات لتحسين األداء في هذين المجالين 	

مواعيد العمل المرنة: التعريف واالستخدامات 	

إيجابيات وسلبيات مواعيد العمل المرنة 	

الغياب: مؤشرات األداء الرئيسية المطلوبة لقياس الغياب 	

تكلفة الغياب 	

تحليل الغياب من أجل التقليل من حدوثه 	

معنويات الموظفني:

تعريف معنويات الموظفين 	

معنويات الموظفين مقابل وضع حالة المؤسسة 	

تقييم معنويات الموظفين 	

المقاربات الموضوعية مقابل المقاربات الذاتية لتقييم المعنويات 	

استخدام نموذج )Dow Jones( لقياس المعنويات 	

مؤشرات األداء الرئيسية المختلفة التي تتأثر بمعنويات الموظفين 	

استبيان وضع المؤسسة: المعايير األساسية لتصميم االستبيان 	

تظلمات الموظفني:

تعريف التظلم 	

التظلمات والشكاوى والتأفف 	

إجراءات التعامل مع التظلمات: خطوات موصى بها 	

معدل التظلم ومعدل حل التظلمات 	

مؤشرات األداء الرئيسية لقياس نسبة نجاح التعامل مع التظلم 	

مقابالت هناية اخلدمة:

متى وكيف ومن يقوم بالمقابلة 	

التنسيق والمحتوى 	

التحليل والنتائج 	

عينة من مقابلة نهاية الخدمة 	



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 :........................)اإلدارة المتقدمة لعالقات الموظفين ®(

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. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


