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مقدمة:
هذا البرنامج التدريبي سيقدم افضل الممارسات المنهجيات العالمية في تحليــل وتوصيف الوظــائف، حيــث يعتــبر هــذا العنــصر حجــر الزاويــة لعمــل إدارة المولرد البشرية فهــي 
الــسياسات، واألنــشطة المختلفــة المتعلقـة بـشؤون األفـراد في المنظمـة، مـن حيـث اختيـارهم، وتـوفير احتياجاتهم   الــتي علــى ضــوئها يــتم وضــع  تعتــبر الخطــوة األولى 
التدريبيـة ووضـع هيكل األجور والتعويضات المختلفة التي تدفعها المنظمة مقابل أعمالهم. وبناء على ذلك نجد أن تحليل وتوصـيف الوظـائف يعتـبر أسـاس عمليـات وأنـشطة تخطـيط 

القــوى العاملــة، ورســم سياســات األفــراد الــتي تمكــن مــن تحقيــق أقــصى اســتفادة ممكنــة مــن الطاقات البشرية المتاحة.

اهداف البرنامج:
عقب االنهتاء من فعاليات الربناجم سيكون الماشركون قادرين عيل :

التعريف بمهارات التحليل والتوصيف والتصنيف للوظائف 	
تحليل الطرق واألساليب المستخدمة لإلعداد والتطبيق 	
التدريب عمليا على عمليات التطبيق 	
تنميـة مهارات المشاركين في عمليات التحليل التوصيف والتصنيف 	
المشاركة وتبادل الخبرات والمعلومات في المجال 	

مخرجات البرنامج:
تحليل الوظائف باستخدام الطرق والنماذج المتنوعة . 	
إعداد الوصف الوظيفي بطريقة احترافية . 	
المشاركة في خطط تصنيف الوظائف واستخدام المجموعات النوعية . 	
تحديد مشكالت التحليل والتوصيف والتصنيف وكيفية التغلب عليها. 	

االطر الفكربة لتحليل و توصيف الوظائف:

مفهوم و اهمية تحليل الوظائف 	

مفهوم و اهمية المواصفات الوظيفية 	

العالقة بين تحليل الوظائف و وظائف الموارد البشرية 	

تحليل الوظائف و تمكين العاملين 	

مراحل عملية حتليل و توصيف الوظائف:

مرحلة جمع البيانات و المعلومات عن الوظائف 	

مرحلة تحليل الوظائف 	

مرحلة اعداد و كتابة بطافات تويف الوظائف 	

مجع البيانات و المعلومات عن الوظائف:

بيانات و معلومات عن الوظيفة 	

بيانات و معلومات عن المنظمة 	

مصادر جمع البيانات 	

االساليب الكمية و الوصفية في جمع البيانات و المعلومات 	

حتليل الوظائف:

العوامل و المكونات االساسية في تحليل الوظائف 	
العوامل التنظيمية المؤثرة في تحليل الوظائف 	
اعداد و كتابة بطاقات الوصف الوظيفي 	
الشروط الواجب مراعاتها في اعداد و كتابة الوصف الوظيفي 	
هيكل بطاقة الوصف الوظيفي 	
افضل الممارسات و االتجاهات في كتابة الوصف الوظيفي 	

تقييم الوظائف:

العالقة بين تقييم الوظائف ووظائف الموارد البشرية 	
االساليب الوصفية في تقييم الوظائف 	
االساليب الكمية في تقييم الوظائف 	



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 :........................)تصميم وتحليل وتوصيف الوظائف - مستوى 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.


