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المحتويات األساسية:
مقدمة:

تعتبر الموارد البشرية من العناصر األساسية في المنظمة مهما كان نوعها سواء خدمية أو إنتاجية وعلى الرغم من أهمية الموارد المالية المتمثلة برأس المال واآلالت إال ان 
للموارد البشرية في المنظمة أهمية تفوق أهمية الموارد المالية ، وكلما امتلكت المنظمة موارد بشرية ماهرة وكفوءة ومؤهلة تمكنت هذه المنظمة من أداء أنشطتها وأعمالها بكفاءة 
واستطاعت تحقيق أهدافها ورسالتها . وحيث ان كفاءة المنظمة تقاس بإمكانية استغالل جميع الموارد في المنظمة اال أن دراسة دور الموارد البشرية في المنظمة من الدراسات 
ذات األهمية البالغة لتحقيق أهداف المنظمة وزيادة إنتاجيتها بكفاءة وفاعلية وتحتل عملية تحليل الوظائف وتخطيط الموارد البشرية موقعا مركزيا فى المنظمة فهي عملية تتقاطع 
مع كافة أنشطة ومهام العملية االدارية للموارد البشرية وعلى مختلف مستوياتها فهي تحدد طبيعة الوظيفة ومتطلبات وآليات انجازها والتسهيالت المطلوبة ومن هو الشخص 

األجدر بأداء هذه الوظيفة.

أهداف البرنامج:
هيدف الربناجم التدريىب التعرف عىل:

أهداف إدارة الموارد البشرية 	
منظومة إدارة الموارد البشرية 	
الدعائم التى يجب توافرها لمدراء إدارة الموارد البشرية 	
التحديات التى تواجه إدارة الموارد البشرية فى العصر الحديث 	
أخطاء يجب تجنبها عند إدارة الموارد البشرية 	
المهارات اإلبداعية لسياسات إدارة الموارد البشرية  	
إدارة المواهب 	
مفهوم التحليل الوظيفى 	
استخدامات تحليل الوظائف 	
مداخل التحليل الوظيفى 	
المشاكل التى تواجه التحليل الوظيفى 	
إعداد بطاقات الوصف الوظيفى 	
الفرق بين تحليل الوظيفة والوصف الوظيفى 	
رسم إجراءات وسياسات تخطيط القوى العاملة فى المنظمات الحديثة 	
المهارات اإلبداعية للموارد البشرية 	
التطبيقات الحديثة إلدارة الموارد البشرية 	
خطوات تخطيط الموارد البشرية 	
أهمية تخطيط الموارد البشرية 	
خرائط اإلحالل 	
مخزون المهارات 	
صعوبات تخطيط الموارد البشرية 	
كيفية جذب الموارد البشرية الفعالة عند تخطيط الموارد البشرية 	
كيفية إجراء االختبارات 	
خطوات المقابلة الشخصية الفعالة 	
نظام التوظيف 	
خطوات التوظيف 	
تخطيط المسارات الوظيفية 	
تقييم األداء الوظيفى 	

الفئة المستفيدة:
جميع العاملين بإدارات الموارد البشرية

رؤساء أقسام ومدراء إدارت الموارد البشرية
من لديه اهتمام بتلك الموضوعات الهامة
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الوحدة األولى :
التحديات الىت تواجه إدارة الموارد البرشية

مفهوم إدارة الموارد البشرية 	
ممارسات إدارة الموارد البشرية 	
أهداف إدارة الموارد البشرية 	
منظومة إدارة الموارد البشرية 	
الدعائم التى يجب توافرها لمدراء إدارة الموارد البشرية 	
التحديات التى تواجه إدارة الموارد البشرية فى العصر الحديث 	
أخطاء يجب تجنبها عند إدارة الموارد البشرية 	
المهارات اإلبداعية لسياسات إدارة الموارد البشرية 	

الوحدة الثانية :
المهارات اإلبداعية إلدارة الموارد البرشية

مواصفات المورد البشرى المبدع 	
 إدارة المواهب 	
كيفية جذب الموارد البشرية المبدعة 	
معوقات اإلبداع والحلول 	
محاور التميز اإلدارى 	

الوحدة الثالثة :
التحليل والوصف الوظيفى

مفهوم التحليل الوظيفى 	
استخدامات تحليل ووصف الوظائف 	
مهارات التحليل الوظيفى 	
إعداد بطاقات الوصف الوظيفى 	
رؤية جديدة إلدارة الموارد البشرية فى إطار المتغيرات العالمية 	
اساليب جمع البيانات فى تحليل الوظائف 	
نموذج استبيان عملى لجمع معلومات تحليل الوظائف 	

الوحدة الرابعة :

ختطيط الموارد البرشية

أهداف وفوائد تخطيط الموارد البشرية 	

خطوات تخطيط الموارد البشرية 	

خرائط وجداول اإلحالل 	

صعوبات تخطيط الموارد البشرية والحلول 	

كيفية التغلب على تلك الصعوبات 	

الوحدة الخامسة :

التوظيف والمقابالت الشخصية

كيفية إجراء االختبارات 	

خطوات المقابلة الشخصية الفعالة 	

نظام التوظيف 	

خطوات التوظيف 	

تخطيط المسارات الوظيفية وتقويم األداء الوظيفى. 	

كيفية الربط بين التحليل الوظيفى والتدريب والتوظيف 	



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 :........................)التحليل الوظيفي وتخطيط الموارد البشرية والتوظيف ®(

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.


