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)HRELP( برنامج القيادة التنفيذية للموارد البشرية

مقدمة:

برنامج القيادة التنفيذية للموارد البشرية هو دورة تفاعلية ومكثفة مصممة لتعزيز القدرات القيادية االستراتيجية والرؤية للمديرين التنفيذيين للموارد البشرية  وتطوير المهارات 

والجدارات القيادية إلى العصر الجديد للموارد البشرية الحديثة. من خالل هذه الرحلة ، سوف  يتحصل المشاركون على فهم لما يتطلبه األمر للموارد البشرية لكسب مقعد على 

طاولة القيادة وكيف يمكن للموارد البشرية أن تصبح مستشارا موثوقا به لقادة األعمال، من خالل  بناء المصداقية كمستشار موثوق واالنضمام إلى "الدائرة الداخلية" للقادة في 

مؤسستك . وسيزيد هذا البرنامج  من معرفة المتخصصين في الموارد البشرية بنقاط قوتهم والمجاالت التي يحتاجون إلى البناء عليها ليصبحوا قادة وشركاء فعالين للفريق التنفيذي.  

اهداف البرنامج:

	wالتعرف على أساليب قيادة الموارد البشرية

	w. التعرف على كيفية القيام بتحديد رؤية الموارد البشرية ورسالتها وأهدافها اإلستراتيجية

	wالقدرة على تطوير الموارد البشرية واالستثمار في رأس المال البشري

	wالوقوف على أفضل الممارسات في تنمية وتطوير أدوات تكوين وتنمية رأس المال البشري

	wشرح أهمية قيادة رأس المال البشري االستراتيجي

	wصياغة خطة لتحويل المتطلبات االستراتيجية إلى أهداف للموارد البشرية

	wفهم إدارة األداء في بيئة عمل متعددة الثقافات

	wوّضح أمثلة ألفضل الممارسات في إدارة األفراد

	wاالستراتيجية التنظيمية وصلتها بالموارد البشرية

	wالتعرف على وسائل وآليات االستقطاب واالختيار طبقا لمنهج الجدارةومتطلبات التطبيق الناجح

	wإتقان كيفية وضع أهداف تدريب وتنمية الموارد البشرية

	wإدراك الفوائد المتولدة عن التطبيق الناجح لتخطيط وتطوير المسار الوظيفي

الفئات المستهدفة:

م تصميم برنامج القيادة التنفيذية للموارد البشرية لقادة الموارد البشرية الطموحين من مختلف الوظائف بما في ذلك: . مدراء ورؤساء الموارد البشرية والتدريب  التعلم والتطوير 

الوظيفي وشركاء االعمال.
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المحتويات الرئيسية:

المفاهيم األاسسية يف قيادة وتنمية الموارد البرشية:

	wأهـداف إدارة راس المال البشري
	wالنماذج العالمية إلدارة راس المال البشري
	wالجـوانب التنظيمية إلدارة راس المال البشري

	w:رأس المال البشري وإدارة الموارد البشرية
	wفهم رأس المال البشري
	wتطوير الموارد البشرية االستراتيجية
	wتحّول الموارد البشرية
	wالموارد البشرية كشريك استراتيجي

تقييم الوظائف - األغراض واخلصائص:

	w  تقييم الوظائف وثقافة المنظمة
	w  عوامل تقييم الوظائف
	w .) أساليب تقييم الوظائف: )األساليب غير التحليلية – األساليب التحليلية
	wخطوات تقييم الوظائف
	w  تحديد عدد الوظائف ومشروع التقييم
	w اختيار أسلوب التقييم
	w  أجراء التقييم
	w  تحديد الوزن النسبي لكل وظيفة
	w تصنيف الوظائف
	w األهداف األساسية والمنطلقات لتعبئة الوظائف
	w  قواعد التصنيف / تحديد مجموعات وفئات الوظائف
	w مراجعة وإعادة تصنيف الوظائف
	w  لماذا مراجعة وإعادة تصنيف الوظائف
	wالعوامل المؤثرة في مراجعة وإعادة تصنيف الوظائف

ختطيط الموارد البرشية:

	wتعريف تخطيط الموارد البشرية
	wاألهداف التي يمكن تحقيقها من خالل تخطيط الموارد البشرية
	wالمشكالت الناجمة عن غياب أو سوء تخطيط الموارد البشرية
	wالعوامل الواجب أخذها باالعتبار عند البدء بعملية التخطيط
	w أهم البيانات الالزمة لعملية تخطيط الموارد البشرية )البيانات الداخلية - البيانات

الخارجية (
	w كيف تتم عملية تخطيط الموارد البشرية

ختطيط وتطوير الماسر الوظيفى:

	wتقييم األداء ودوره فى تخطيط المسار الوظيفى
	wالتدريب والتنمية ودوره فى تخطيط المسار الوظيفى
	wتوصيف وتحليل وتقييم وترتيب الوظائف فى تخطيط المسار الوظيفى
	wوسائل ربط تخطيط القوى العاملة مع المسار الوظيفى والتدريب
	wمقومات نظم تخطيط وتطوير المسار الوظيفى
	wأساليب تحديد فرص ومسارات الوظائف بالمنظمة
	wأساليب تصميم خطط وبرامج تطوير المسار الوظيفى

إدارة عالقات الموظفني:

	w نظام اإلقتراحات و الشكاوي
	w نظام الحوافز
	wوسائل الترفيه للعاملين و تحسين بيئة العمل
	wكيف تنمي عالقات طيبة بين الموظفين لتحقيق اإلنتماء الوظيفي
	wكيف تتعامل مع الجوانب القانونية في التعيين والترقية ونقل وإنهاء خدمة الموظف

تقييم أداء العاملني:

	w    مقدمة لمفهوم   تقييم أداء العاملين  و أثر هذه العملية على   أداء  العاملين
	w    األهداف الحقيقيه لعمليه  تقييم  العاملين
	w موقع ومكان عمليه التقييم من نشاطات الموارد البشرية األخرى
	w    االتجاهات الحديثة في  تقييم أداء  العاملين
	w    االخطاء الشائعه في عمليه   تقييم   اداء العاملين. وطريقه تصحيحها
	w    مراحل عمليه   تقييم  اداء  العاملين   ومهام كل مرحله
	w الجوانب اإليجابية والسلبية في   تقييم أداء العاملين  بناء على اإلدارة باألهداف
	w الجوانب اإليجابية و السلبية في   تقييم أداء العاملين  بناء على معايير التقدير
	w معايير   تقييم أداء  العاملين
	wسمات النموذج المثالي لتقييم  أداء  العاملين



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:

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

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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

 )® )HRELP( برنامج القيادة التنفيذية للموارد البشرية(
تعزيز القدرات القيادية االستراتيجية والرؤية للمديرين التنفيذيين للموارد البشرية

التــاريــخ :........................

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.


