
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

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

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

تصميم الهياكل التنظيمية
والوظيفية وإعادة هيكلة المنظمات ®



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

مقدمة:

تحتاج المنظمة بين الحين واألخر إلى إعادة النظر بنوع ومحتوى الوظائف واألعمال التي تنجزها، وإعادة النظر هذه تقع تحت نشاط يسمى بتحليل األعمال وتصميمها أو إعادة 

تصميمها Work Reading ويكمن الهدف من هذا النشاط في جعل األعمال أكثر جاذبية لألفراد الذين ينجزونها، أي أن الهدف يتمثل في زيادة دافعية العاملين وجعلهم أكثر دافعية 

وإنتاجية ورضا والتزام ووالء في أعمالهم.

لقد كشفت احدث الدراسات والتقارير  حول اتجاهات الموارد البشرية العالمية أن 92% من رؤساء الشركات والمسؤولين عن الموارد البشرية في مختلف أنحاء العالم أعربوا عن 

حاجتهم الماسة إلعادة تصميم هياكلها التنظيمية والوظيفية بصورة فاعلة لشركاتهم ، بهدف تلبية احتياجات العمل العالمية، وذلك استجابة للتغيرات الطارئة التي تشهدها التكنولوجيا 

الرقمية ونماذج العمل وتركيبة القوى العاملة. تم تصميم هذه الدورة لتمكين المشاركين من افضل ممارسات بناء وتطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية والتحليل الوظيفي ودليل الموارد 

البشرية، واحدث المنهجيات في مجال تصميم الهياكل وإنشاء األدلة التنظيمية وادلة العمل ويتضمن هذا البرنامج منهجا وآلية إلعادة الهيكلة بمفهومها الشامل ابتداءاً من استراتيجة 

المنظمة وانتهاءاَ بالعمليات اإلدارية.

أهداف الدورة:

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

معرفة افضل ممارسات تصميم وبناء الهيكل  التنظيمي والوظيفي  والتحليل الوظيفي ودليل الموارد البشرية.�	

معرفة آليات تطوير الهيكل التنظيمي وبناء منظومة تحسين االداء .�	

اتقان احدث المنهجيات في مجال تصميم الهياكل وإنشاء األدلة التنظيمية وادلة العمل .�	

المنهج الشامل لهيكلة واعادة هيكلة المنظمات واعادة هندسة نظم العمل .�	

امعرفة  مفهوم اعادة الهيكلة من جانبيه العلمي والعملي�	

اتقان مهارات تتعلق بصياغة استراتيجية المنظمات ورؤيتها ورسالتها واهدافها االستراتيجية�	

التزود بالمهارات الالزمة لتصميم المنظمات الجديدة وبناء الهياكل التنظيمية بطريقة علمية�	

تطوير المهارات الالزمة العادة هيكلة المنظمات�	

تتطويرالمهارات الالزمة العادة هندسة نظم العمل�	

المهارات الالزمة لربط اهداف المنظمة بمؤشرات االداء الرئيسة�	

المنهجية:

تعتمد هذه الدورة على اإليضاح والتفسير باإلضافة إلى العروض التقديمية التي يقدمها المستشار والمشاركون. كما تتضمن الكثير من دراسة الحاالت وورش العمل في صناعات 

ومجاالت العمل المختلفة.

الفئات المستهدفة:

مدراء ورؤساء  الموارد البشرية والمدراء اإلداريون ومدراء التدريب والعاملين في هذه الدوائر. ومدراء ورؤساء قطاعات ووحدات التخطيط والتطوير والتنظيم الداخلي.
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المحتويات األساسية:

تصميم الهياكل التنظيمية
والوظيفية وإعادة هيكلة المنظمات ®

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

التحليل الوظيفي:

طرق التحليل الوظيفي والوصف الوظيفي من �	
واقع خبرات عملية بالشركات العالمية

حاجة الشركات الى التحليل الوظيفي�	
التحليل الوظيفي الكلي والجزئي�	
مخرجات التحليل الوظيفي وكيفية التعامل �	

معها
الوسائل الفعالة للتحليل الوظيفي�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

بناء منظومة تحسين وتطوير األداء:

مفهوم تحسين األداء�	
خطوات تحسين األداء�	
استراتيجية تحسين األداء�	
خصائص المورد البشرى المبدع�	
طرق ووسائل تحسين األداء�	
مبادئ التميز�	
لماذا تحتاج المؤسسات إلى تحقيق ميزة �	

تنافسية
كيف يمكن خلق بيئة إبداعية لتحقيق التميز�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

منظومة تحليل وتوصيف الوظائف:

مفهوم النظام �	
تحليل الوظائف – المفهوم واألهمية �	

واالستخدامات
مشكالت التوصيف الوظيفي�	
لماذا التحليل والتوصيف الوظيفي هو قلب �	

إدارة الموارد البشرية
نموذج عملي لتجميع بيانات تحليل وتوصيف �	

الوظائف
إعداد المتطلبات الوظيفة وبطاقات وصف �	

الوظائف
حاالت وتطبيقات عملية�	

منظومة تقييم إداء العاملين:

مكونات النظام�	
معايير األداء الوظيفي�	
استخدامات معايير تقويم األداء الوظيفي�	
منظومة تقويم األداء الوظيفي�	
عالقة تقويم األداء بإدارات الموارد البشرية�	
القائمون بعملية التقويم وأخطاء التقويم�	
طرق التقويم�	
مشكال التقويم وطرق الحل�	
أمثلة لبعض نماذج تقييم األداء�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

نماذج تصميم الهياكل هياكل التنظيمية 
والوظيفية:

كيف يمكن تصميم الهياكل التنظيمية �	
والوظيفية

الهياكل التنظيمية والوظيفية )األنواع – �	
المزايا – العيوب(  

المدخل الفوقي لتصميم الهياكل التنظيمية�	
المدخل التحتي لتصميم الهياكل التنظيمي�	
الدليل التنظيمي�	
أسباب عدم االهتمام بالدليل التنظيمي�	
تصميم الهياكل الوظيفية�	
أشكال الهياكل التنظيمية�	
الصالحيات التنظيمية وتحديد االختصاصات �	

والمهام
الحكم على نجاح الهياكل التنظيمية والوظيفية �	
حاالت وتطبيقات عملية�	

التميز والتطوير اإلداري ووضع خطط 
األداء:

أهمية التميز والتطوير اإلداري�	
اختيار وتأهيل القيادات�	
منظومة التطوير اإلداري وخطط األداء�	
متطلبات تطبيق الجودة الشاملة كنموذج �	

للتطوير
حتمية التميز والتطوير�	
مبادئ  التميز والتطوير اإلداري�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

التوصيف الوظيفي وعالقته بتصميم 
الهياكل التنظيمية:

مفهوم تحليل ووصف الوظائف�	
أهمية التحليل والتوصيف الوظيفي�	
طرق جمع البيانات في تحليل ووصف �	

الوظائف
كيف يمكن إعداد بطاقات وصف الوظائف�	
عالقة تحليل ووصف الوظائف بالهياكل �	

التنظيمية

تعميق مفاهيم التنظيم وأهدافه 
واساليبه:

مفهوم واهمية التنظيم�	
أهمية دراسة التنظيم والهياكل التنظيمية�	
المشاكل الشائعة لهيكل وممارسات التنظيم�	
أعراض ونتائج سلبية لألمراض التنظيمية�	
العوامل الواجب مراعاتها عند إعداد الهياكل �	

التنظيمية
حاالت وتمارين عملية�	

اآلليات والمبادئ الرئيسية لتطوير الهيكل 
التنظيمي:

عناصر الهيكل التنظيمي�	
المبادئ التي يقوم عليها الهيكل التنظيمي�	
آليات تطوير الهيكل التنظيمي�	
الخصائص الرئيسية للهيكل التنظيمي�	
خصائص الهيكل التنظيمي الجيد�	
العوامل المؤثرة والمحددة لتصميم الهيكل �	

التنظيمي
أثر الثقافة التنظيمية على بناء الهيكل التنظيمي�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

مصفوفة التغيير وأسس تحسين األداء:

متطلبات التغيير�	
ثقافة التغيير�	
مصفوفة التغيير�	
أهمية التغيير وتحسين األداء�	
أسس تحسين األداء�	
نموذج التميز األوروبي EFQM وتحسين �	

كفاءة المؤسسات
حاالت وتطبيقات عملية�	



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: 

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

التــاريــخ :........................)تصميم الهياكل التنظيمية والوظيفية وإعادة هيكلة المنظمات ®(

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.


