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المقدمة:
يكمن دور "شريك أعمال الموارد البشرية" في جعل الموارد البشرية قريبة من قادة 
وتنفيذ  تنظيم  الالزمين في  والدعم  المساندة  ، وتقديم  الشركات والمؤسسات  العمل في 
استراتيجيتها. وهو يهدف من ذلك رفع مستوى فاعلية استخدام الموارد البشرية وإدارة 
والمؤسسات  للشركات  االستراتيجية  األهداف  على  أكبر  التركيز  يكون  بحيث  األفراد 
أكثر  وبمشاركة  الكبرى،  أهدافها  على  مباشر  تأثير  ذات  ومشاريع  مبادرات  وتقديم 
المنظمات وشركات األعمال  العديد من  النموذج في  فاعلية للموظفين. وقد اعتمد هذا 
والمؤسسات، وأوكلت بها أدوار احترافية مهمة ."شريك أعمال الموارد البشرية" يلعب 
دور رئيسي وهام، فهو ملم بقيم وأسس ولوائح الموارد البشرية والتوجه االستراتيجي 

لقادة الموارد البشرية.

تهدف هذه الدورة التدريبية إلى استكشاف أفضل الممارسات في مجال اإلدارة الحديثة 
الشريك  لمفهوم  الدقيق  بالمعنى  المشاركين  وتزويد  اعمال،  كشريك  البشرية  للموارد 
االستراتيجي لألعمال"، ذلك إلى جانب تقديم المهارات والكفاءات التي على العاملين 
في الموارد البشرية اكتسابها وإتقانها ليصبحوا شركاء في األعمال ويستطيعوا إضافة 
افضل  يقدم  التدريبي  البرنامج  هذا  المؤسسية.  األهداف  تحقيق  في  بفعالية  تساهم  قيمة 
المنهجيات والممارسات العالمية في  الموارد البشرية لتصبح شريكاً استراتيجياً، واألهم 
من ذلك، كيف نغير وظيفة الموارد البشرية لتدعم أهداف األعمال بشكل أفضل وتصبح 

"شريكاً حقيقياً لألعمال".

أهداف الدورة:
 بناء عالمتك التجارية كشريك أعمال معتمد للموارد البشرية  	
 تطبيق منهجية مثبتة إلنشاء خطة استراتيجية الموارد البشرية الفعالة 	
 قيادة مبادرات إدارة التغيير بفعالية  	
 صقل مهارات شريك األعمال الموارد البشرية  	

معرفة القيمة التي يضيفها دور المختصين في الموارد البشرية كشركاء لألعمال  	
إلى المؤسسة ومساهمته في تحقيق األهداف المرجوة للمؤسسة

تحديد كيفية دعم كبار القادة وتقديم المشورة لهم ودعمهم بشأن مبادرات الموارد  	
البشرية 

 تطوير كشريك أعمال الموارد البشرية لدعم كبار القادة وأهداف األعمال  	
 تعلم كيف تكون وكيل تغيير لدعم وتنفيذ التغيير  	
 إظهار المهارات االستشارية للتأثير على كبار القادة ومساعدتهم على تحقيق  	

األهداف 
 فهم كيفية إجراء جلسات التخطيط االستراتيجي عند تنفيذ التغيير  	
 شرح كيفية استخدام المقاييس لقياس النتائج  	
 فهم الدور الجديد للموارد البشرية في االبتكار والتكنولوجي 	
تطبيق األدوار والمسؤوليات المختلفة المتعلقة بدور شريك االعمال للموارد  	

البشرية
تطوير وإظهار الكفاءات األساسية الالزمة لتحقيق األداء الفعال للموارد البشرية  	

كشريك لألعمال
 تطبيق ما تتعلمه فورا في دورك الحالي   	

الفئات المستهدفة:
مهنيو الموارد البشرية  	
 محترفو إدارة المواهب  	
 أخصائيو التعلم والتطوير  	
 أولئك الذين يسعون إلى التقدم الوظيفي في مجال الموارد البشرية وتطوير  	

المنظمة

اإلدارة احلديثة للموارد البرشية: من "مزّود اخلدمة" إىل "صناعة المواهب:

التعريف الحديث للموارد البشرية: نتائج األعمال، وليس نتائج الموارد البشرية فقط 	
تحليل التحديات التي تواجه الموارد البشرية 	
إدارة مخاطر الموارد البشرية 	
نظام المواهب المؤسسية: المنهجية المتكاملة 	
جذب المواهب واكتسابها 	
استيعاب والتخطيط للمواهب 	
تنمية المواهب 	
إدارة وتطوير المواهب 	

الرشيك االسرتاتيجي:

استيعاب كيف يمكن للموارد البشرية دعم األعمال في دوره الجديد كشريك لألعمال 	
استيعاب المواهب الالزمة لنجاح المؤسسة 	
تعديل استراتيجيات الموارد البشرية استجابة لتغييرات احتياجات األعمال 	
تحديد المشكالت المتعلقة بالمواهب قبل تأثيرها على األعمال 	
تحديد وتطبيق المؤشرات األساسية للموارد البشرية 	
مؤشرات األداء األساسية والذكية SMART إلدارة الموارد البشرية 	
مواءمة مؤشرات األداء األساسية إلدارة الموارد البشرية ومؤشرات األداء األساسية للمؤسسة 	
استخدام مؤشرات األداء األساسية إلدارة الموارد البشرية في قياس أثر مبادرات الموارد البشرية التي يمكنها المساهمة في زيادة األرباح المؤسسية وتحقيق نجاحها 	
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® HRBP - أخصائي الموارد البشرية شريك األعمال

إدارة الموارد البرشية كرشيك  لألعمال:

	 Strategic Partner | إدارة الموارد البشرية كشريك االستراتيجي

	 Change Champion | إدارة الموارد البشرية بطل التغيير

	 Administrative expert | إدارة الموارد البشرية كخبير إداري

	 Employee Champion | إدارة الموارد البشرية كبطل الموظفين

تأثير الوظائف المختلفة ألخصائي الموارد البشرية في دوره كشريك لألعمال  	

على المؤسسة

أمثلة على مسؤوليات أخصائي الموارد البشرية في دوره كشريك لألعمال  	

المتعلقة بالعمليات

المهارات القيادية للموارد البرشية كرشكاء أعمال:

بناء مهاراتك كشريك استراتيجي 	

اتبع المقاييس التي يقدرها المدراء 	

تأكد من لعب الموارد البشرية لدورها بسالسة 	

تحرك قدما باتجاه دور الشريك 	

مهارات وكفاءات العاملني يف الموارد البرشية كرشكاء يف االعمال:

إتقان نظرية الموارد البشرية وتكييفها في الحاالت غير المعتادة 	

التطبيق المثالي ألنظمة وإجراءات وسياسات الموارد البشرية 	

التواصل مع الموظفين حول الثقافة المؤسسية 	

الفطنة في األعمال 	

معرفة استراتيجية األعمال وتحديات السوق واحتياجات العمالء 	

التركيز على العمليات المالية للمؤسسة 	

مؤشرات األداء المتقّدمة والمتأخرة 	

إظهار مهارة عالية في إجراء تحليالت األعمال 	

الفطنة في إدارة المواهب 	

التخطيط للقوى العاملة 	

التخطيط للتعاقب الوظيفي 	

استقطاب المواهب 	

استبقاء المواهب 	

إعداد وتصميم الهيكل التنظيمي الفعال للمنظمة:

مفهوم ومبادئ وظيفة التنظيم 	
طرق تقسيم العمل والتنظيم 	
أشكال الهياكل التنظيمية الحديثة 	
تأثير االستراتيجية على تصميم الهيكل التنظيمي 	
أمثلة عملية لكيفية تصميم الهياكل التنظيمية 	

حتليل ووصف الوظائف:

مفهوم تحليل ووصف الوظائف 	
عناصر وأساليب تحليل الوظائف 	
الطرق التقليدية والحديثة فى وصف الوظائف 	
وصف الوظائف بمجاالت النتائج 	

:HR Planning ختطيط الموارد البرشية

مفاهيم تخطيط الموارد البشرية 	
التنبؤ باالحتياجات النوعية والكمية من الموارد البشرية 	
أمثلة عملية: كيف تقوم بإعداد خطة الموارد البشرية للمنظمة 	

:HR Performance Appraisal إدارة و تقويم أداء العاملني

الطرق و األنواع التقليدية العديدة لتقييم األداء 	
االتجاهات الحديثة في تقييم أداء العاملين ) نظام تقييم أداء العاملين 3600 ( 	
مفاهيم تقييم األداء و الهدف من عملية تقييم أداء العاملين 	
تقييم األداء أساس التخاذ العديد من القرارات في مجال إدارة الموارد البشرية 	
أهم القضايا المعاصرة في مجال تقييم األداء 	
مفهوم إدارة األداء 	
العناصر األساسية لتقييم األداء 	
رسم خطة تقييم األداء 	
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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

)® HRBP - أخصائي الموارد البشرية شريك األعمال(
شريك األعمال االستيراتيجي للموارد البشرية

التــاريــخ :........................

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.


