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تصميم وإعادة هندسة
الوظائف من أجل التحسين المستمر ®

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

مقدمة:

تعانى كثير من المؤسسات العديد من النقائص التى تؤثر على قدرتها التنافسية، والسيما إدارة الموارد البشرية التى تحتاج إلى إعادة نظر جذرية للعديد من الممارسات واألدوات 

المستخدمة فى إدارة مواردها البشرية. نذكر منها على سبيل المثال بطاقة الوصف الوظيفى، وتخطيط الموارد البشرية، وتنمية وتدريب الموارد البشرية باعتبارهم أدوات أساسية 

فى نظام الهندسة الوظيفية. ويمكن القول أن تصميم وإعادة هندسة الوظائف تساهم بشكل فعال فى تحسين عملية األداء الوظيفى وتطوير وتحسين المؤسسات.

أهداف الدورة:

هتدف الدورة التعرف عىل:

مفهوم وأهداف إعادة هندسة الوظائف½	

خصائص إعادة هندسة الوظائف½	

الفوائد األساسية من تطبيق إعادة هندسة الوظائف½	

النشاطات التى يتم من خاللها إعادة هندسة الوظائف½	

األبعاد المؤثرة فى تصميم وإعادة هندسة الوظائف½	

التحليل والوصف الوظيفى½	

التدريب وتنمية الموارد البشرية½	

طرق تقويم األداء الوظيفى الحديثة½	

أسباب اتباع إعادة هندسة الوظائف½	

النشاطات التى يتم من خاللها إعادة هندسة الوظائف½	

العوامل الحاسمة والمؤدية لنجاح مفهوم إعادة العمليات الهندسية½	

التحديات التى تواجه إدارة الموارد البشرية½	

متطلبات التغيير½	

مصفوفة التغيير الالزم للتحسين المستمر½	

الخطوات الفعالة للقيادة عند إدارة التغيير بنجاح½	

كيف يؤدى التغيير إلى تحسين األداء½	

أدوات التحسين المستمر½	

الفئات المستفيدة:

جميع رؤساء األقسام ومدراء اإلدارات بالمؤسسة½	

مدراء ومسؤولى إدارات الموارد البشرية½	

مسؤولى التطوير اإلدارى والوظيفى½	

من يتم إعدادهم لشغل الوظائف القيادية فى المستقبل½	

من له إهتمام بتلك الموضوعات الهامة½	
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المحتويات األساسية:

تصميم وإعادة هندسة
الوظائف من أجل التحسين المستمر ®

أصعب التحديات الىت تواجه اإلدارة احلديثة للموارد البرشية:

سمات وخصائص الموارد البشرية المبدعة½	
الممارسات الحديثة فى إدارة الموارد البشرية½	
الدعائم األساسية التى يجب توافرها فى مدراء الموارد البشرية½	
األهداف الرئيسية إلدارة الموارد البشرية½	
منظومة إدارة الموارد البشرية½	
التحديات الحديثة التى تواجه إدارة الموارد البشرية فى ظل العولمة½	

تصميم وإعادة هندسة الوظائف:

مفهوم إعادة هندسة الوظائف½	
أهداف إعادة هندسة الوظائف½	
خصائص إعادة هندسة الوظائف½	
الفوائد األساسية من تطبيق إعادة هندسة الوظائف½	
أسباب اتباع إعادة هندسة الوظائف½	
النشاطات التى يتم من خاللها إعادة هندسة الوظائف½	
العوامل الحاسمة والمؤدية لنجاح مفهوم إعادة العمليات الهندسية½	

األبعاد المؤثرة ىف تصميم وإعادة هندسة الوظائف:

الهيكل التنظيمى½	
الوصف الوظيفى½	
تقويم األداء الوظيفى½	
االهتمام بالعمالء½	
القيادة بالذكاء العاطفى½	
مهارات االتصال الفعال½	
اختيار وتنمية الموارد البشرية½	
المعوقات والقوة المؤدية لفشل مفهوم إعادة هندسة الوظائف½	

التحليل والوصف الوظيفى كأاسس إلعادة هندسة الوظائف:

مفهوم التحليل الوظيفى½	
مفهوم الوصف الوظيفى½	
الفرق بين التحليل والوصف الوظيفى½	
بطاقة الوصف الوظيفى½	
اساليب جمع البيانات فى التحليل الوظيفى½	
أهمية التحليل والوصف الوظيفى½	
العالقة بين تحليل وتوصيف الوظائف ونظام الهندسة الوظيفية½	

أسس التغيري الالزم للتحسني المستمر:

مفهوم التغيير½	

متطلبات التغيير½	

أسباب التغيير½	

مصفوفة التغيير½	

كايزن والتغيير½	

أنواع ومراحل وكيفية التعامل مع مقاومة التغيير½	

الخطوات الفعالة للقيادة عند إدارة التغيير بنجاح½	

كيف يؤدى التغيير إلى تحسين األداء½	

ختطيط الموارد البرشية:

مفهوم تخطيط الموارد البشرية½	

أهمية تخطيط الموارد البشرية½	

خطوات تخطيط الموارد البشرية½	

مخزون المهارات وخرائط اإلحالل½	

صعوبات تخطيط الموارد البشرية والعالج½	

دور تخطيط الموارد البشرية فى تصميم وإعادة هندسة الوظائف والتحسين ½	
المستمر

أدوات التحسني المستمر:

اإلبداع واالبتكار½	

التفكير التصميمى½	

القيادات½	

التدريب وتنمية الموارد البشرية وتخطيط المسارات الوظيفية½	

إدارة الموارد البشرية المبنية على الجدارات½	

التمكين اإلدارى½	

الذكاء الوجدانى½	

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



نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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 :........................)تصميم وإعادة هندسة الوظائف من أجل التحسين المستمر ®(

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.½	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971½	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي: 

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة½	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

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.


