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المحتويات األساسية:
مقدمة:

التحول الرقمي للموارد البشرية من المواضيع الهامة لدى العديد من المتخصصين في الموارد البشرية لما للتكنولوجيا من قدرة وإمكانية على تغيير صورة عمليات الموارد البشرية 

التي تعرفها جميع الشركات والمؤسسات بشكلها التقليدي. اليوم . التحول الرقمي للموارد البشرية ببساطة هو عملية تغيير عمليات الموارد البشرية التشغيلية ووظائفها لتصبح آلية 

قائمة على التكنولوجيا وإدارة البيانات. وتتعلق عملية التحول الرقمي من ناحية بتحول عمليات الموارد البشرية ومن ناحية أخرى تحول فرق العمل وطريقة العمل، فعملية التحول 

تشمل المؤسسة أو الشركة ككل وليس مجرد عملية تحول في إدارة الموارد البشرية فقط، وهذا إذا ما كنا نسعى لعملية تحول رقمي ناجحة. إن التحول الرقمي للموارد البشرية 

هو التحول في عمليات ووظائف إدارة الموارد البشرية، وذلك باستخدام البيانات لتوجيه جميع مجاالت الموارد البشرية مثل كشوف المرتبات، والمزايا، وإدارة األداء، والتعلم 

والتطوير، والمكافآت والتقدير، والتوظيف.

أهداف البرنامج:

هيدف الربناجم التدريىب التعرف عىل: 

مفهوم التحول الرقمى فى إدارة الموارد البشرية  	

أهمية التحول الرقمى فى إدارة الموارد البشرية 	

أركان التغيير للتحول الرقمى فى إدارة الموارد البشرية على مستوى األعمال 	

المفاهيم واألبعاد الحديثة إلدارة الموارد البشرية فى ظل التحول الرقمى 	

الدعائم األساسية التى يجب توافرها فى مدراء إدارة الموارد البشرية 	

دور الفرق الخاصة بإدارة الموارد البشرية فى التحول الرقمى للموارد البشرية 	

االستخدام األفضل لألدوات الرقمية فى إدارة الموارد البشرية 	

كيف تتجاوز أقسام الموارد البشرية فى العصر الرقمى 	

التوظيف االلكترونى 	

تحديات إدارة الموارد البشرية وسبل المواجهة فى عصر التحول الرقمى إلدارة الموارد البشرية 	

االبتكار وإدارة المواهب 	

مفهوم التدريب الرقمى 	

ارتباط التنمية الرقمية بتنمية الموارد البشرية 	

اساليب تنمية الموارد البشرية بواسطة التكنولوجية الرقمية 	

أدوات التكنولوجية الرقمية المستخدمة فى تدريب الموارد البشرية 	

خصائص الموهوبين 	

مخزون المهارات وخرائط االحالل 	

منصات االتصال 	

تأثير التحول الرقمى على تقويم األداء الوظيفى 	

الفئات المستفيدة:
جميع العاملين بإدارات الموارد البشرية

مدراء ومسؤولى إدارات الموارد البشرية

مسؤولى التدريب والتنظيم والتطوير اإلدارى والوظيفى

جميع العاملين والمديرين المهتمين بتلك الموضوعات الحيوية
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األسس العلمية احلديثة لسيااست إدارة الموارد البرشية ىف ظل 

التحول الرقمى:

المفاهيم واألبعاد الحديثة إلدارة الموارد البشرية 	

أهداف إدارة الموارد البشرية فى ظل التحول الرقمى 	

الدعائم األساسية التى يجب توافرها لمدراء الموارد البشرية فى ظل التحول  	

الرقمى

الموائمة بين إدارة الموارد البشرية والتكنولوجية المعاصرة 	

تحديات سياسات إدارة الموارد البشرية وسبل المواجهة 	

التحول الرقمى إلدارة الموارد البرشية:

المفهوم واألهداف 	

دور فرق الموارد البشرية فى التحول الرقمى للموارد البشرية 	

االستخدام األفضل لألدوات الرقمية فى إدارة الموارد البشرية 	

كيف تتجاوز أقسام الموارد البشرية فى العصر الرقمى 	

أركان التغيير للتحول الرقمى للموارد البشرية 	

كيف تتجاوز أقسام الموارد البشرية تحديات التحول الرقمى 	

التوظيف االلكرتوىن:

مفهوم التوظيف االلكترونى 	

أهمية وأهداف التوظيف االلكترونى 	

طريقة استقطاب وتوظيف الكفاءات البشرية على مستوى المؤسسة 	

مزايا وعيوب التوظيف االلكترونى 	

إهداف االختبارات 	

العوامل التى تساعد على فعالية التوظيف االلكترونى 	

معوقات التوظيف االلكترونى 	

االبتكار وإدارة المواهب:

أهمية االبتكار 	

طرق تنمية التفكير االبتكارى 	

خصائص الموهوبين 	

مفهوم إدارة المواهب 	

دور إدارة الموارد البشرية فى تنمية المواهب بالمنظمات 	

استراتيجيات إدارة المواهب فى ظل التحول الرقمى فى إدارة الموارد البشرية 	

انعكااست التكنولوجية الرقمية عىل تدريب وتنمية الموارد البرشية:

اسلوب T.I.M.A لتحديد االحتياجات التدريبية 	

مفهوم التدريب الرقمى 	

ارتباط التنمية الرقمية بتنمية الموارد البشرية 	

اساليب تنمية الموارد البشرية بواسطة التكنولوجية الرقمية 	

أدوات التكنولوجية الرقمية المستخدمة فى تدريب الموارد البشرية 	

انعكااست التحول الرقمى عىل تقويم األداء الوظيفى:

فوائد استخدامات تقويم األداء الوظيفى 	

اخطاء تقويم األداء الوظيفى 	

مقابالت تقويم الداء الوظيفى 	

تأثير التحول الرقمى على تقويم األداء الوظيفى 	

كيف يمكن االستفادة من التحول الرقمى على تقويم األداء الوظيفى 	



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 :........................)التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية ®(

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.


