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مقدمة:
هذه الدورة التدريبية، قيادة التحول االستراتيجي للموارد البشرية لمحترفي الموارد البشرية ، تقدم افضل الممارسات والمنهجيات التي تمكنهم المساهمة في األعمال على المستوى 
االستراتيجي وأن يصبحوا شريًكا استراتيجًيا حقيقًيا. وسوف تمنح المشاركين المهارات والمعرفة الالزمة لالنتقال من مزود الخدمة إلى شريك استراتيجي للتأكد من أن المنظمة 
تلبي شروط العمل العامة وتحقق توقعات أصحاب المصلحة .  ان التحول االستراتيجي للموارد البشرية هو حول قيادة نتائج األعمال، وبالتالي فإن هذه الدورة التدريبية ستساعد 
المشاركين على تقديم أكثر من مجرد إدارة أساسية ولكن أكثر على جهود التحول المصممة لتحسين وظائف الموارد البشرية والخدمات التي من شأنها أن تتماشى مع أهداف 

واستراتيجيات الشركات مثل الجودة واإلنتاجية ورضا العمالء الداخلي والخارجي.

التوجه  تتواءم مع  تنسجم/  التي  االستراتيجية  أهدافها  البشرية، وتحقيق  للموارد  المؤسسة، وتطوير رؤية واضحة  استراتيجية  المهارات  في صياغة  الدورة  تغطي هذه  سوف 
تطوير وصياغة  لكيفية  مفصل  إلى شرح  الدورة  تتطرق  كذلك  االستراتيجية.  القرارات  في صنع  رئيسي  كشريك  البشرية  الموارد  دور  وستعزز  كما  للمؤسسة.  االستراتيجي 
استراتيجية المؤسسة باستخدام منهجية شاملة، على مستوى إدارة الموارد البشرية، وتطوير مؤشرات أداء هادفة ومستهدفات مرتبطة بها. كما سيتعلم المشاركون كيفية تطوير 

السياسات واإلجراءات، وخصائصها و كيفية كتابتها/ صياغتها بشكل جيد.

محاور الدورة:
	�)SHRM( الممارسة الفعالة إلدارة الموارد البشرية االستراتيجية
كيفية تطوير خطة لتحويل إدارة الموارد البشرية في مؤسستك�	
تحسين وظيفة الموارد البشرية لديك لتلبية احتياجات مؤسستك وموظفيك�	
تقييم دور الموارد البشرية في تطوير االستراتيجية وتنفيذها�	
كيفية بناء استراتيجية الموارد البشرية ومواءمة استراتيجية الموارد البشرية مع االستراتيجية التنظيمية�	

اهداف الدورة:
مع هناية هذه دورة الدورة التدريبية ، سيكون الماشركون قادرين عىل:

فهم أهمية نجاح التحول في الموارد البشرية والدوافع الرئيسية�	
صياغة خطة لتحويل المتطلبات االستراتيجية إلى أهداف الموارد البشرية�	
تعلم كيفية إعادة تصميم عمليات الموارد البشرية المرتبطة باستراتيجية األعمال�	
فهم دور الثقافة التنظيمية في تحقيق النجاح التنظيمي  �	
تقييم دور الموارد البشرية في تطوير اإلستراتيجية وتنفيذها�	
فهم العوامل التمكينية الرئيسية لنجاح تحويل الموارد البشرية، بما في ذلك دور التكنولوجيا �	
تطبيق افضل ممارسات مراقبة وتطوير األداء  وتحسين األداء التنظيمي�	
بناء استراتيجية الموارد البشرية ومواءمة استراتيجية الموارد البشرية مع االستراتيجية التنظيمية �	
إدارة عالقات العمل وتطوير الممارسة المهنية�	
إدارة قضايا األعمال و الموارد البشرية�	
استخدام المعلومات في مجال الموارد البشرية�	
إدارة وتنسيق الموارد البشرية وتخطيط االعمال�	

منهجية الدورة:
سوف يتم شرح محتوى هذه الدورة التدريبية باعتماد تقنيات تدريبية متعددة تضمن إمكانية تطبيق المشاركين للمفاهيم واألدوات والتقنيات المكتسبة. وتشمل التقنيات �	

التدريبية ما يلي:
العروض القصيرة والموجزة التي يقدمها مستشار ومحاضر الدورة عن المفاهيم والنظريات�	
المناقشات�	
العمل الجماعي والعروض التي يقدمها المشاركون�	
التمارين ودراسات الحالة�	

الفئات المستهدفة:
تناسب هذه الدورة المتخصصين في الموارد البشرية وتشمل المسميات  الوظيفية التالية:�	

مدير الموارد البشرية�	
مستشار الموارد البشرية�	
مشرف الموارد البشرية�	
وجميع المتخصصين ممن يملكون القليل أو ال يملكون معرفة قوية بنظريات الموارد البشرية�	

المحتويات األساسية:
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معىن وممارسة الموارد البرشية اإلسرتاتيجية:

فهم االستراتيجية التنظيمية�	

تطوير استراتيجية إدارة الموارد البشرية�	

نماذج الموارد البشرية الجديدة�	

شركاء األعمال والخدمات المشتركة ومراكز الخبرة�	

الخطوات الالزمة لتشكيل استراتيجية الموارد البشرية�	

ترمجة اإلسرتاتيجية إىل مناذج:

تشكيل األهداف اإلستراتيجية�	

إنشاء بيان مهمة الموارد البشرية�	

	�SHRM مقاييس

إنشاء نموذج عمل�	

	�SHRM قماش نموذج األعمال لـ

:SHRM أدوات التحليل االسرتاتيجي العملية لـ

أدوات التحليل االستراتيجي�	

SWOT والمدقة�	

استخدام تحليل القوى الخمس�	

مقدمة لبطاقات األداء المتوازن�	

نموذج محاسبة الموارد البشرية�	

االجتاهات التنظيمية اليت تؤثر عىل المنظمات:

االتجاهات التي تؤثر على الموارد البشرية�	

القيادة والموارد البشرية�	

عمل جماعي�	

قضايا االحتفاظ�	

مستقبل الموارد البشرية�	

تقييم وظيفة الموارد البرشية:

برنامج للتخطيط التنبئي وتحليل االتجاهات�	

مثال عملي للقياس - التغيب�	

مساهمة الموارد البشرية في القيمة المضافة�	

تقييم وظيفة الموارد البشرية�	

إدارة وتدريب وتطوير الموارد البرشية:

التدريب وتطوير الموارد البشرية�	

تخطيط المسارات الوظيفية وإعداد خطط التعاقب الوظيفى�	

مداخل التطوير الوظيفى�	

مصادر تحديد االحتياجات التدريبية�	

تطوير الممارسات المهنية وتحسين خدمة الموارد البشرية�	

المحتويات األساسية:



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: 

:  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: :...................................................................

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)قيادة التحول االستراتيجي للموارد البشرية ®(
اعادة تصميم عمليات الموارد البشرية المرتبطة باستراتيجية األعمال 

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

c 1800 دوالر أمريكي للشخص الواحد )اونالين(

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.
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اسـتمارة الـحجز
نمـــــوذج التسجيــــــل


