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مقدمة:
إن اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية )SHRM( هي في الواقع واحدة من المفاهيم 
للموارد  اإلدارة االستراتيجية  اليوم. وفكرة  أهمية في مجال األعمال واإلدارة  األكثر 
البشرية هي تعزيز أماكن العمل ذات األداء العالي وإدارة رأس المال البشري، يمكن 
باألهداف  البشرية  الموارد  ربط  بأنها  البشرية  للموارد  االستراتيجية  اإلدارة  تعريف 
الثقافة  وتطوير  األعمال  أداء  تحسين  أجل  من  للمنظمات  االستراتيجية  واألهداف 

التنظيمية التي تغذي االبتكار والمرونة والميزة التنافسية في المؤسسة.

وظيفة  وإشراك  قبول  تعني  البشرية  للموارد  االستراتيجية  اإلدارة  بان  يعني  وذلك 
او  المؤسسة  استراتيجيات  وتنفيذ  صياغة  في  استراتيجي  كشريك  البشرية  الموارد 
الشركة من خالل أنشطة الموارد البشرية مثل توظيف الموظفين واختيارهم وتدريبهم 
ومكافأتهم ولذلك، فإن الهدف األساسي لها هو زيادة إنتاجية الموظفين وتحديد المجاالت 
الرئيسية للموارد البشرية حيث يمكن تنفيذ االستراتيجيات على المدى الطويل لتحسين 
الدافع العام للموظفين جنبا إلى جنب مع اإلنتاجية. ستمكنك هذه الدورة من تحويل نفسك 
وقسم الموارد البشرية الذي تعمل به إلى شريك عمل قادر على تحقيق النتائج وإضافة 

قيمة حقيقية لمؤسستك.

أهداف البرنامج:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

اتقان اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية ووضع مسودة الستراتيجية الموارد �	
البشرية

الممارسات الرئيسية التي ينطوي عليها تنفيذ اإلدارة االستراتيجية للموارد �	
البشرية

احدث المستجدات مع أفضل ممارسات  في إدارة الموارد البشرية  ومواءمتها �	
مع رؤية المنظمة واستراتيجياتها وقيمها وكفاءاتها

شرح مؤشرات األداء الرئيسية المهمة التي يجب مراقبتها باستمرار في قسم �	
الموارد البشرية

ضمان توجيه موارد المنظمة )على األخص ما يمس الموارد البشرية بها( إلى �	
تحقيق أهداف المنظمة

ضمان توجيه أنشطة إدارة الموارد البشرية في نفس االتجاه التي تسير فيه أنشطة �	
المنظمة

ضمان التنسيق والتعاون بين إدارة الموارد البشرية واإلدارة العليا بالمنظمة في �	
تحقيق األهداف االستراتيجية

اتقان ممارسات إدارة الموارد البشرية االستراتيجية في الفاعلية التنظيمية �	
للمنظمات المتميزة

مخرجات البرنامج :

عند إكمال هذه الدورة  بنجاح؛ يكون لدى الماشرك القدرة عىل ما 
ييل:

إدارة الموارد البشرية الخاصة بالتطور، المكافآت، عالقات الموارد والعاملين، �	

تشريعات التوظيف، وأهمية الموارد البشرية في تحقيق األهداف االستراتيجية 

للمنظمة.

تطبيق مجموعة واسعة من المفاهيم األساسية والحديثة، لطرق التخطيط �	

االستراتيجي، وأساليبه، وتحديد االحتياجات المستقبلية من القوى العاملة 

لمنظمات األعمال، ومعالجة المشكالت، ومهارات اتخاذ القرار، في إطار 

نشاطات إدارة الموارد البشرية.

استخدام تقنية المعلومات، وتطبيقات الحاسب اآللي، ونظم المعلومات اإلدارية �	

في حفظ قواعد البيانات اإلدارية للموارد البشرية، وتحديثها، ونظام معلومات 

الموظفين، والتي تساعد منظمات األعمال في دعم اتخاذ القرار.

التزود بالخبرات الفنية التي تمكن المشارك من العمل، بوصفه عنصًرا مؤثًرا �	

في إدارة التغيير اإليجابي في منظمات األعمال المختلفة، وإدارة الحوار، 

والتفاوض، والتفاني، وحل المشكالت والصعوبات التي تعترض سير العمل.

استخدام األساليب الكمية واإلحصائية؛ بهدف تحليل المواقف اإلدارية المختلفة، �	

ذات العالقة بالموارد البشرية، وأهميتها في اتخاذ القرار المؤسس علمًيا، 

واستقراء التحديات، والمستجدات، والتغيرات المحلية، واإلقليمية، والعالمية 

المتوقعة مستقبلًيا، ومواجهتها.

استخدام األساليب العلمية، وتطبيقها في تدريب مهارات العاملين، وتنميتهم، �	

وتطويرهم، وتصميم البرامج والدورات التدريبية الالزمة لتنمية قدراتهم، 

ومهاراتهم وفق متطلبات العمل، واحتياجات إدارات المنظمة وأقسامها المختلفة

لمن هذا البرنامج:
مدراء الموارد البشرية�	

رؤساء وظائف الموارد البشرية�	

شركاء أعمال الموارد البشرية�	

كبار المديرين التنفيذيين والمديرين والمستشارين والضباط الذين يرغبون في �	

المساهمة في تطوير وتنفيذ استراتيجية الموارد البشرية.

كبار الضباط ورؤساء الهيئات وأعضاء مجلس اإلدارة ومديري الشركات �	

ورؤساء اإلدارات وكل الموجودين على أعلى المستويات في منظمة مهتمة 

بتطوير معرفة متعمقة في االدارة االستراتيجية للموارد البشرية.

المحتويات األساسية:
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الدور االسرتاتيجي للموارد البرشية:

الطبيعة االستراتيجية للموارد البشرية�	

نموذج شريك األعمال االستراتيجي�	

الدور االستراتيجي لمديري الموارد البشرية�	

الدور االستراتيجي لرؤساء وظائف الموارد البشرية�	

اسرتاتيجية التطوير التنظيمي:

أنشطة التطوير التنظيمي�	

صياغة وتنفيذ استراتيجية التطوير التنظيمي�	

تغيير الثقافة�	

:)HCM( اسرتاتيجية إدارة رأس المال البرشي

	�HCM أهداف

	�HCM دور استراتيجية

الرابط بين HCM واستراتيجية العمل�	

	�HCM تطوير استراتيجية

اسرتاتيجية إدارة المعرفة:

عملية إدارة المعرفة�	

مصادر وأنواع المعرفة�	

نهج لتطوير استراتيجيات إدارة المعرفة�	

مكونات استراتيجية إدارة المعرفة�	

اسرتاتيجية إدارة األداء:

طبيعة نظام إدارة األداء�	

أنشطة إدارة األداء�	

مشاكل التنفيذ�	

طبيعة استراتيجية إدارة األداء�	

االستقطاب واالختيار للموارد البرشية:

منهجيات االختيار الحديثة�	

التوجهات الحديثة لعملية االستقطاب�	

استخدام الوسائل التكنولوجية في تقييم الكفاءات�	

تحسين العالمة التجارية المؤسسية بواسطة االستقطاب اإللكتروني�	

كيف يمكن التحكم في عمليات التصفية للوصول ألفضل مرشح�	

إدارة شؤون الموظفني:

إدارة بيئات العمل ذات الموظفين متبايني األعمار�	

المحافظة على مواءمة ممارسات الموارد البشرية في بيئات العمل الحديثة�	

مراقبة وسائل التواصل االجتماعي في مكان العمل�	

المخاطر الداخلية والخارجية لوسائل التواصل االجتماعي�	

وضع سياسة للتواصل وإنشاء العالقات�	

إيجابيات وسلبيات وسائل التواصل االجتماعي�	

أنظمة الموارد البرشية احلديثة:

مدى أهمية دقة البيانات�	

البرامج التفاعلية الموحدة�	

استخدام التكنولوجيات لزيادة الكفاءة واإلنتاجية�	

إيجابيات وسلبيات أنظمة الموارد البشرية�	

المحتويات األساسية:



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: 

:  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: :...................................................................

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)  أحدث االتجاهات في اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية  ®(
احدث المستجدات مع أفضل ممارسات في إدارة الموارد البشرية واستراتيجياتها وقيمها وكفاءاتها

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.

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز
نمـــــوذج التسجيــــــل


