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مقدمة:

ما هي مخاطر الموارد البشرية؟ تركز إدارة مخاطر الموارد البشرية على المخاطر التي يسببها الموظفون لألعمال. عدم كفاية إدارة الموظفين أو سلوك الموظفين أو التأخر في 

عملية التوظيف واالستبقاء. وتشمل عدة مجاالت للتأثير انخفاض األرباح، والوقت الضائع، وحتى اآلثار السلبية على العمالء والموظفين الحيويين.

تساعد استراتيجية إدارة المخاطر للموارد البشرية على التعامل مع الموظفين الذين يعانون من تحديات، واتخاذ قرارات توظيف فعالة، وإدارة الموظفين دون عناء.  ستمكن دورة 

يوروماتيك هذه المشاركين من اتخاذ مبادرة إدارة المخاطر لإلدارة الفعالة ومنع وقوع أي حوادث. والهدف من ذلك هو التقليل من تحمل المخاطر غير المرغوب فيها وزيادة 

الفرص. وهي أداة لالعتراف بالمخاطر وتوعية اإلدارة  حول هذا الموضوع. 

 أهداف الدورة: 

حبلولهنايةالدورةعىلإدارةالمخاطرللمواردالبرشية،سيتمكنالماشركونمن:

 تحديد المخاطر وفهمها وتقييمها �	

 الحد من التهديدات والقضاء عليها �	

 دعم االستخدام الفعال للموارد �	

 تعلم التقنيات واإلجراءات األساسية إلدارة مخاطر الموارد البشرية �	

 استيعاب الشواغل الحرجة إلدارة الموارد البشرية �	

 تعلم ممارسات إدارة المخاطر في إدارة المخاطر المرتبطة برأس المال البشري �	

	� )KRIs( ومؤشرات المخاطر الرئيسية   )KPIs( تحديد وتحليل   مؤشرات األداء الرئيسية 

 تحليل المخاطر لفهم األهمية والتأثير المحتمل �	

 تطبيق إدارة مخاطر رأس المال البشري الغتنام الفرص وتقليل االلتزامات �	

 تقييم   استراتيجيات إدارة المخاطر   ومجموعة متنوعة من النهج إلدارة المخاطر �	

 فهم البيئة المحيطية لألعمال التجارية، وتوصيف ميول المخاطر وتحديد األهداف �	

 تصنيف أنواع المخاطر واألدوات الالزمة لتحديدها والقضاء عليها �	

 تقييم واستعراض سياسات وإجراءات إدارة المخاطر؛ تنفيذها وقياس فعالية �	

الفئات المستهدفة:

 محترفو إدارة المخاطر الذين يغامرون في مجال الموارد البشرية ، محترفو الموارد البشرية ، القادة الوظيفيين.
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المحتويات األساسية:

مقدمةيفإدارةخماطرالمواردالبرشية:

 ما هي إدارة مخاطر الموارد البشرية؟ �	
 المفاهيم الرئيسية إلدارة مخاطر الموارد البشرية �	
 دور الموارد البشرية   في إدارة المخاطر �	
 تحديد وتحليل المخاطر �	
 الفوائد والعوائق التي تحول دون إدارة المخاطر �	
 إدارة وتقييم إدارة المخاطر �	
 تصنيف المخاطر �	

حتديدوحتليلالمخاطر:

 مراحل تقييم المخاطر �	
 تحديد المخاطر �	
 نهج تحديد المخاطر �	
 أدوات تحليل المخاطر �	
 مؤشرات المخاطر الرئيسية �	
 سجل المخاطر �	

إدارةالمخاطر:

 التفاعل مع جميع أنواع المخاطر �	
 وضع وتنفيذ خطة إدارة المخاطر �	
 تحديد أهداف إدارة المخاطر �	
 اليقظة في األزمات واستقرار األعمال �	
 تخطيط إدارة الكوارث وعملية الترقب �	

تقييمإدارةالمخاطر:

 اإلشراف على خطة إدارة المخاطر وتوجيهها �	
 تقييم كفاءة سياسات وإجراءات إدارة المخاطر �	
 تقييم التوافق �	
 ضمان الجودة والتنمية المتواصلة �	

خماطررأسالمالالبرشي:

 التأكد من مخاطر رأس المال البشري �	
 تحسين مؤشر المخاطر الرئيسي �	
 ندرة المهارات الحيوية �	
 األخالقيات والسلوك �	
 االمتثال والتنظيم �	
 مخاطر سلسلة التوريد �	

تطويرمقاييسالمواردالبرشية:

 تحليل مقاييس الموارد البشرية �	

 تحديد أساليب رأس المال البشري المطبقة �	

 تحسين مؤشرات األداء الرئيسية �	

 إنشاء لوحة معلومات تدقيق الموارد البشرية �	

 تقييم عمليات وممارسات إدارة الموارد البشرية :�	

 تقييم عملية التوظيف واالختيار والتوظيف �	

 مراجعة إدارة األداء �	

 تقييم عالقات الموظفين �	

 قياس االنضباط وعملية اإلنهاء �	

تدقيقالمواردالبرشيةوالنماذج:

 فهم وتطور عمليات تدقيق الموارد البشرية �	

 تحديد الشواغل الرئيسية لمراجعة الموارد البشرية ووضع خطة وفقا لذلك �	

 العناصر األساسية لمراجعة الموارد البشرية �	

 مراجعة الحسابات الداخلية وأنشطة الرقابة �	

مصادرخماطرالمواردالبرشية:

 ثقافة مكان العمل  �	

 مبادرات بناء الفريق للجمع بين الجميع �	

 السالمة وإدارة المخاطر �	

 حوادث مكان العمل  �	

 االصابات �	

 التكلفة الطبية �	

 فقدان اإلنتاجية �	

 الدعاوى القضائية المتعلقة بالتوظيف �	

 مسؤولية استحقاق الموظف �	

 أمن الشبكة والبيانات �	

 السرقة واالحتيال �	

 التدريب والكفاءة �	

 دوران الموظف �	



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 :........................)استراتيجيات إدارة المخاطر للموارد البشرية  ®(

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

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

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

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

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: 

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.


