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المقدمة:
تهدف هذه الدورة المكثفة إلى اختبار األثر المباشر في إعادة  هيكلة وتطوير نظم إدارة الموارد البشرية،  لتحسين األداء البشري، إضافة إلى األثر غير المباشر ليا من خالل 
ممارسات أو نظم عمل األداء العالي، التي تساهم وبشكل كبير في فيم وتفسير عالقة إدارة الموارد البشرية بتحسين األداء الكمي للمنظمات، والى تقديم احدث المنهجيات وافضل 
الممارسات واألدوات  والتقنيات الحديثة الى المختصين في إدارة الموارد البشرية في كافة الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة  من أجل تحقيق الفعالية والكفاءة في أداء 
مهامها ، وتفعيل دورها الهام في القيام  بالبناء والتطوير المستمر والحفاظ  على رأس المال البشرى ، و لمواجهة كافة التحديات والمشكالت المتعلقة بمجاالت عمل إدارة الموارد 

البشرية.

وذلك من خالل عدة محاور تدريبية تشمل نظم الموارد البشرية المطبقة حاليا بالشركة أو المؤسسة وإعادة تصميمها وتطويرها بطريقة منهجية حديثة تضاهي النظم المطبقة في 
نظيراتها من الشركات والمؤسسات العالمية ووفقا للمعاير الدولية المطبقة، وتطوير وتصميم الهيكل التنظيمي، وتطوير استراتيجية الموارد البشرية بما يتوافق مع استراتيجية 

وأهداف المؤسسة.

أهداف البرنامج التدريبي:
التعريف بالمفاهيم األساسية إلعادة هندسة العمليات اإلدارية بشكل عام ،وإعادة هندسة الموارد البشرية بشكل خاص 	
إطالع المشاركين على أهم األفكار األساسية في عمليات هندسة وهيكلة الموارد البشرية في المؤسسات 	
التعريف بمنهج إعادة هندسة العمليات اإلدارية والمراحل والخطوات التي تتم في إطار هذا المنهج 	
التعريف بالعمليات عالية القيمة والعمليات منخفضة القيمة في عمليات إدارة وتنمية الموارد البشرية 	
التدريب على كيفية استخدام مفاهيم إعادة هندسة العمليات اإلدارية في إعادة تشغيل وتكوين الموارد البشرية 	
التدريب على تطبيق منهج إعادة الهندسة في إعادة هندسة عمليات إدارة الموارد البشرية 	
بناء  	 محاور  من  محاور  كأهم  خاص،  بشكل  والتدريب  التقييم  ووحدة  عام  بشكل  البشرية  والموارد  اإلدارية  الخدمات  وحدات  هندسة  إعادة  مهارات  المشاركين  إكساب 

وتطوير الكوادر البشرية
تمكين المشاركين من التطبيقات العملية التي تمكنهم من القدرة على إعداد وصياغة األنظمة الجديدة لوحدة الموارد البشرية ورفدهم بنماذج وتجارب عملية متكاملة إلعادة هندسة  	

الموارد البشرية

محاور البرنامج:
المفاهيم األساسية في إعادة الهندسة 	
عمليات إدارة وتنمية الموارد البشرية من منظور إعادة الهندسة 	
إعادة هندسة تخطيط الموارد البشرية وعالقتها بالتنظيم 	
إعادة هندسة تحليل و تصميم الوظائف 	
إعادة هندسة اختيار العاملين و تقييم أداءهم 	
إعادة هندسة تنمية الموارد البشرية 	
إعادة هندسة عمليات النشاط التدريبي 	
إعادة هندسة عناصر العملية التدريبية 	
إعادة هندسة المساعدات التدريبية (تكنولوجيا التدريب) 	
إعادة هندسة العمليات عالية القيمة في إدارة الموارد البشرية 	
إعادة هندسة عملية اختيار العمالة 	
إعادة هندسة المسارات الوظيفية 	
إعادة هندسة تقييم أداء العاملين 	
إعادة هندسة ثقافة المنظمة 	
حاالت عملية وتطبيقية، ومختبرات وورش عمل 	

لمن يوجه البرنامج التدريبي؟
ومدراء  العاملة  القوى  تخطيط  ومدراء  ومساعديهم  الداخلي  والوظيفي  اإلداري  والتطوير  التنظيم  إدارة  ومدراء  ومساعديهم،  البشرية  الموارد  ومدراء  التنفيذين،  المدراء 

التدريب ومدراء الخدمات الخدمات والشئون اإلدارية، ومن يتم إعدادهم وتأهيلهم لتلقد المناصب السابقة، ومن يرغبون في تأهيل قدراتهم في المجال.



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

إعادة هيكلة وتطوير نظم إدارة الموارد البشرية ®

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

المحتويات األساسية:

مفهوم إعادة الهندسة والهيكلة التنظيمية:

مفهوم إعادة الهندسة وإعادة الهيكلة 	

األدوار الرئيسية لوحدة الموارد البشرية 	

أسس ومبادئ إعادة هندسة العمليات اإلدارية 	

مفهوم تحليل وتقييم الوظائف واألدلة التنظيمية 	

هيكل مهام وأنشطة الموارد البشرية والوحدات المساعدة 	

العالقات بين العاملين في إطار الموارد البشرية 	

عمليات إدارة الموارد البرشية من منظور إعادة الهندسة:

عمليات إدارة وتنمية الموارد البشرية عالية القيمة 	

عمليات إدارة وتنمية الموارد البشرية ذات البعد الرقابي 	

ضوابط ومعايير إعادة هندسة عمليات إدارة وتنمية الموارد البشرية 	

منهج إعادة هندسة العمليات اإلدارية )المراحل..المهام..الخطوات( 	

كيفية إعادة هندسة اخلدمات اإلدارية:

تحليل األدء الفعلي للوحدة اإلدارية وعالقاتها 	

إعادة صياغة مهام وحدة الخدمات اإلدارية 	

بناء العالقات بين الوحدات وتوزيع األنشطة 	

السياسات واإلجراءات واألدلة التنظيمية 	

تقييم الكفاءات والفجوات 	

إعادة هندسة وحدة شئون العاملني )الموارد البرشية(:

تحليل األدلة واللوائح والسياسيات القائمة 	

مراجعة القوانين والتشريعات المحلية ذات العالقة واألنظمة الداخلية 	

تقسيم وتنميط أنشطة الوحدة وصياغة السياسات 	

تحليل اإلجراءات القائمة والتعديل بما يناسب السياسات 	

أدوات صياغة النماذج وتطبيقاتها وتطويرها 	

إعادة هندسة وحدة التقييم والتدريب:

تحليل آليات التقييم القائمة 	

استراتيجيات التقييم والتدريب الفعالة 	

صياغة السياسات الخاصة بالتقييم والتدريب 	

أدوات ونماذج التقييم والتدريب 	

تطوير وتحسين أداء العملية التقييمية والتدريبية 	



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 :........................)إعادة هيكلة وتطوير نظم 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. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


