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إدارة الموارد البشرية الشاملة وجوانبها القانونية ®

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

المحتويات األساسية:

التحديات والصعوبات التى تواجه  إدارة الموارد البشرية فى 
العصر الحديث:

مفهوم وأهمية إدارة الموارد البشرية½	
الدعائم األساسية التى يجب توافرها فى مدراء الموارد البشرية½	
نظام إدارة الموارد البشرية½	
أهداف إدارة الموارد البشرية½	
التحديات التى تواجه رسم سياسات وإجراءات إدارة الموارد البشرية فى ½	

المنظمات الحديثة وكيفية مواجهة تلك التحديات
سمات البيئة المعاصرة التى تجعل تطوير إدارة الموارد البشرية أمر حتمى ½	

وضرورى

المهارات اإلبداعية الالزمة لتطوير ممارسات إدارة الموارد 
البشرية:

مفهوم وأهمية التفكير اإلبداعى لسياسات إدارة الموارد البشرية½	
مواصفات المورد البشرى المبدع½	
 إدارة المواهب½	
التطبيقات الحديثة فى إدارة الموارد البشرية½	
ممارسات إدارة الموارد البشرية½	
مهارات االتصال الفعال½	
مهارات التعامل مع اآلخرين½	

المبادىء والجوانب القانونية  المرتبطة بإدارة الموارد البشرية:
حقوق اإلدارة على العاملين½	
حقوق العاملين على اإلدارة½	
التأديب والجزاءات والعقاب½	
االستقالة والفصل½	
التقاعد المبكر½	
مشكالت تطبيق لوائح ونظم العمل فى إدارة الموارد البشرية½	
عدم اللياقة الصحية والذهنية½	
النظم واللوائح المرتبطة بالترفيع والترقية½	

أبرز األنظمة القانونية المتعلقة بالموارد البشرية وأهميتها 
للمنظمة:

قانون العمل½	
تطوير الحلول العملية للمشاكل واألحكام المؤثرة مع قانون العمل½	
أنواع العقود العمالية وأهميتها من النواحى القانونية½	
طرق احتساب مكافأة نهاية الخدمة½	
الطرق واإلجراءات القانونية إلنهاء العالقة مع العاملين½	
أسس التحقيق اإلدارى فى الموارد البشرية½	
تسوية الخالفات العمالية½	

القواعد القانونية التى تكفل حسن اختيار العاملين عند التعيين 
وعند تقييم األداء:

المقابالت الشخصية وإجراءات التوظيف½	
مشكالت تقويم األداء وطرق الحل½	
المبادىء واالساليب العلمية فى التعامل مع العاملين½	
القرار اإلدارى من الناحية القانونية½	
أسس التحقيق اإلدارى½	
دراسة شكاوى العاملين وتقديم المقترحات المناسبة½	

المقدمة:
 توضح هذه   الدورة   كيفية تجنب األخطاء التي يرتكبها العديد من مديري   الموارد البشرية   
التي  المواضيع  من  تتعلم  سوف  ما  القانونية.    بمسؤولياتهم    المحدودة  المعرفة  بسبب 
ستناقش خالل هذه الدورة تشمل: فهم اآلثار   القانونية   لوظيفة   الموارد البشرية;   ضمان أن 
تكون عقود وسياسات   الموارد البشرية   متوافقة مع   قانون   العمل ، سيكتسب المشاركون 
بهذا البرنامج إلى التعرف على البيئة القانونية واإلطار الذي تسير فيه قوانين الموارد 

البشرية، والوسائل المتاحة لتجنب تبعات مخالفة القوانين.

البشرية،  الموارد  إدارة  ممارسة  في  المؤثرة  القانونية  البرنامج  الجوانب  يغطي  كما 
الموظفين  لترقية  المساعدة  القانونية  والجوانب  العمل  قانون  مبادئ  على  وترتكز 
والعاملين، وتطوير الحلول العملية لمشاكلها ، واألحكام المؤثرة والمتطابقة مع قانون 
العمل، وذلك خالل جميع مراحل إدارة الموارد البشرية، بداية من مرحلة التوظيف إلى 
مرحلة إنهاء الخدمة، ارتكازاً على القوانين المتبعة في عملية التوظيف، وتوفير فرص 
عادلة، والصحة المهنية، والسالمة، واإلطار القانوني للمستخدم في التعويض المالي، 
حل الخالفات، إنهاء الخدمة، توقف دفع الراتب، أنواع ضوابط الجزاءات التأديبية عمل 

األجانب والوافدين.

اهداف البرنامج:
مراجعة أحدث القوانين واللوائح التي تؤثر على الموارد البشرية.½	
 استكشاف عالقات العمل/الموظفين وقوانين السالمة والقواعد واللوائح.½	
تمكين المشاركين من اإللمام بالجوانب القانونية المرتبطة بإدارة الموارد البشرية ½	

التي تكفل سالمة أدائهم لمهام أعمالهم وواجباتهم وتجنب المشكالت القانونية التي 
يصعب تداولها إذا لم يتم حسن معالجتها في حينها بهدف االرتقاء بمستوي األداء 

العام للمنظمة.
تعميق المفاهيم الخاصة بدراسة القوانين واللوائح المعمول بها في إدارة وتنمية ½	

الموارد البشرية داخل المنظمة مع عرض لمشاكل العمل القانونية وأسس 
التحقيق اإلداري وسلطات إتخاذ القرار.

تطوير الحلول العملية للمشاكل واألحكام المؤثرة والمتطابقة مع قانون العمل، ½	
وذلك خالل جميع مراحل إدارة الموارد البشرية.

الفئات المستهدفة:
القيادات اإلدارية وكافة المسئولين في إدارة الموارد البشرية وشئون الموظفين 

والشئون اإلدارية بالمنظمات المختلفة.



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

)إدارة الموارد البشرية الشاملة وجوانبها القانونية ®(
البيئة القانونية في الموارد البشرية وإدارة المظالم والنزاعات

التــاريــخ :........................

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.


