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مقدمة:

مراجعة وتدقيق أعمال ادارة الموارد البشرية بالشركات واحدة من احدث االتجاهات التطبيقية في ادارة الموارد البشرية تهتم بمراجعة وفحص السياسات واالجراءات الحالية 

والتوثيق واالنظمة االخرى المستخدمة حاليا في ادارة الموارد البشرية بالشركة بهدف تحديد االعمال التي تحتاج الى تطوير وتحسين وللتأكد من تطبيق القواعد واألنظمة الحديثة. 

تشمل المراجعة فحص وتدقيق اعمال الموارد البشرية باستخدام قوائم الفحص وعدد من االدوات االحترافية التي سيتم تزويد المشاركين بها..

تساعد عملية التدقيق في الموارد البشرية المؤسسة على االستمرار في عملها الفعال دون أي تهديدات في بيئة األعمال المتنامية اليوم. إن عملية التدقيق في الموارد البشرية هي 

أكثر من مجرد شرط لالمتثال القانوني. ومن خالل ذلك، يتم التعرف على أوجه القصور في الموارد البشرية في المنظمة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن التدقيق يتيح أيضاً للمهنيين 

تبسيط جميع العمليات والعثور على مجاالت المخاطر الرئيسية في المنظمة. تركز عمليات تدقيق  الموارد البشرية على التوظيف باإلضافة إلى توفير التكاليف واالمتثال التنظيمي 

ومواءمة الموارد البشرية مع االستراتيجيات وغيرها من قضايا الموارد البشرية.

 ستمكنك هذه الدورة التدريبية من تحديد أهداف متنوعة مثل ضمان االمتثال القانوني والوثائق والسياسات واإلجراءات السائدة في مجال الموارد البشرية ، وبالتالي معرفة مدى 

فعاليتها. ويساعد على تحديد الثغرات في عمليات الموارد البشرية ونطاق التحسين.  فهو يساعد المنظمات على مواكبة القواعد واللوائح واالتجاهات والممارسات الحالية. إن التحقق 

المنهجي من على الموارد البشرية أي تحليل الوظائف وتصميمها، والتوظيف واالختيار، والتنسيب والتوجيه، والتدريب والتطوير، والتعويض، والتقدم الوظيفي، والتحفيز، وإدارة 

النزاعات والصراعات، وما إلى ذلك، يمكن أن يساعد المنظمات على أن تصبح أفضل الالعبين في صناعتها. 

أهداف الدورة:

سيتمكنالماشركونيفهذهالدورةمن:

 فهم عملية تدقيق الموارد البشرية �	

 تعلم طرق ونهج إجراء تدقيق الموارد البشرية �	

 تعرف على  التحديات الرئيسية أثناء إجراء تدقيق الموارد البشرية �	

 تقييم نظام الحصول على الموارد البشرية وتطويرها وتعيينها واستخدامها في المنظمة �	

 تحليل جميع جوانب وظيفة الموارد البشرية �	

 تقييم مدى تنفيذ المديرين التنفيذيين للسياسات والبرامج التي بدأتها اإلدارة العليا والموارد البشرية ومتابعتها �	

 تحديد أوجه القصور في اإلجراءات القائمة وطريقة اإلدارة �	

 تقييم الموارد البشرية ومبادراتهم من أجل حسن سير عمل المنظمة �	

 ضمان االمتثال القانوني والمساعدة في الحفاظ على الميزة التنافسية وتحسينها �	

 إنشاء وثائق ونظم وممارسات تقنية فعالة لتعزيز   مشاركة الموظفين �	

الفئات المستهدفة:

األخصائيون في مجال تخطيط الموارد البشرية أو إدارة الموارد البشرية والمسؤولون مباشرة عن وضع سياسات وإجراءات الموارد البشرية. هذه الدورة مناسبة أيضاً لمدراء 

الموارد البشرية الذين يرغبون في صقل مهاراتهم في كتابة سياسات وإجراءات الموارد البشرية.
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أهميةتدقيقالمواردالبرشية:

 أهمية رأس المال البشري �	

 محاذاة األهداف من الناس والتنظيم �	

 الحاجة إلى الموارد البشرية لتصبح شركاء األعمال �	

 تتبع المبادرات وتقييم وقياس النتائج ووضع خارطة طريق لتصحيح المسار �	

 رفع قسم الموارد البشرية إلى المستوى العالمي�	

أهدافومربراتتدقيقالمواردالبرشية:

 استعراض جميع جوانب الموارد البشرية �	

 البحث عن أسباب النجاح والفشل �	

 تقييم أداء الموظف �	

 تحديد مجال التحسين والعمل عليه �	

نطاقتدقيقالمواردالبرشية:

 الناس على جميع المستويات �	

 السياسات واإلجراءات �	

 نتائج السياسات وإنجازاتها وإخفاقاتها �	

 سياسات الموارد البشرية وبرامج الموارد البشرية �	

فوائدتدقيقالمواردالبرشية:

 تحديد الفجوة �	

 تبسيط قسم الموارد البشرية �	

 يساعد على خفض التكاليف�	

خطواتتدقيقالمواردالبرشية:

 تحديد النطاق �	

 وضع خطة �	

 إنتاج التقرير �	

 وضع خطة عمل �	

 تقييم التقدم المحرز  �	

مراجعةوتدقيقإدارةالمواردالبرشية)المفهوموالمراحلوالمزايا

واألهداف(:

التدقيق على أعمال الموارد البشرية�	

 تدقيق االنضباط للموظفين �	

 تدقيق تطوير المؤسسة �	

 تحليل كل وظيفة لتحديد التحديات واألشياء التي قد تعيق �	

أهداف المراجعة والتدقيق على أعمال الموارد البشرية�	

نموذج تقييم مراجعة وتدقيق أعمال الموارد البشرية�	

تدقيق ومراجعة بيانات نظام الموارد البشرية�	

التدقيقعىلبعضمماراستإدارةالمواردالبرشية:

مراجعة التوظيف�	

مراجعة تقييم األداء�	

مراجعة الوصف الوظيفى�	

مراجعة سجالت الموظفين�	

مراجعة التعويضات�	

مراجعة التدريب�	



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

)® HR Audit التــاريــخ :........................)مراجعة وتدقيق أعمال ادارة 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. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


