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اإلدارة الفعالة للموارد البشرية - مستوى متقدم  ®

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

مقدمة:
تعد اإلدارة الفعالة للموارد البشرية ضرورية لخلق ثقافة وبيئة في مكان العمل تسمح بالتشغيل السلس والنجاح للمؤسسة، إدارة الموارد البشرية هي فن إدارة األفراد من خالل اللجوء 

إلى األساليب اإلبداعية والمبتكرة؛ ستوضح  هذه الدورة كيفية التعامل مع القضايا المتعلقة بالتعويضات ، وإدارة األداء ، وتحفيز الموظفين ، وتطوير المنظمة ، والسالمة ، ورفاهية 

الموظفين ، والمزايا ، وغير ذلك الكثير.  .تغطي هذه الدورة مجموعة أنشطة الموارد البشرية )HR( والسلوك التنظيمي )OB( التي يحتاج جميع محترفي األعمال إلى فهمها.

يهدف هذا البرنامج التدريبي المتقدم الى إكساب المتدربين خبرات عملية تخصصية في مجال ادارة الموارد البشرية تؤهلهم للقيام بأعمال ادارة الموارد البشرية على مستوى عالى 

من االحترافية. بما في ذلك أعمال التطوير التنظيمي وتصميم الهياكل التنظيمية وتخطيط القوي العاملة والتحليل الوظيفي والوصف الوظيفي والتدريب والتطوير وإدارة وتقييم 

االداء والتعويضات والحوافز واالمتيازات الوظيفية.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	�)HRM( شرح المهام الرئيسية إلدارة الموارد البشرية

شرح األدوار الجديدة إلدارة الموارد البشرية الحديثة�	

تعلم مبادئ مهام االستقطاب واالختيار وفهم الخطوات الرئيسية في جذب وتوظيف المرشحين المناسبين�	

وصف الخطوات المختلفة في دورة التدريب والتطوير�	

شرح أدوار ومسؤوليات إدارة الموارد البشرية في تصميم وتنفيذ نظام إدارة األداء�	

فهم نظام إدارة التعويضات المتكامل�	

محاور البرنامج:
التخطيط االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية�	

تحقيق االهداف االستراتيجية للمنظمات�	

التكامل االستراتيجي بين الموارد البشرية واإلدارات االخرى�	

تصميم منهجيات ومنظمات الموارد البشرية�	

التخطيط الفعال للتعاقب الوظيفي�	

التحليل الوظيفي , والوصف الوظيفي�	

الموارد البشرية وادارة االزمات الراهنة�	

التدريب والتطوير لتدريب الكوادر لخطة التحول�	

ادارة ترشيد النفقات�	

قوانين العمل والعمال�	

ادارة المنافع واألجور والمكافآت وزيادة االنتاجية�	

الفئات المستهدفة:
أخصائيو الموارد البشرية أو الذين على وشك بدء حياتهم المهنية في هذا المجال. هذه الدورة مفيدة أيضاً للمدراء ذوي الخبرة في مجال الموارد البشرية الذين يرغبون في تعزيز 

معارفهم ومهاراتهم حول أحدث التقنيات في مختلف وظائف الموارد البشرية.
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المحتويات األساسية:

اإلدارة الفعالة للموارد البشرية - مستوى متقدم  ®

إدارة الموارد البرشية:
تعريف وأهداف إدارة الموارد البشرية�	
المهام الرئيسية للموارد البشرية�	
خصائص إدارة الموارد البشرية الفعالة�	
أدوار الموارد البشرية الجديدة: شريك عمل الموارد البشرية�	
أمثلة عن هياكل تنظيمية إلدارة الموارد البشرية�	

إدارة الموارد البرشية القامئة عىل الكفاءات:
نظرة شاملة عن نظرية الكفاءات�	
أنواع الكفاءات�	
أهمية الكفاءات�	
أمثلة على أطر عمل الكفاءات�	

التخطيط االسرتاتيجي الدارة الموارد البرشية:
	�HRSTs األدوات المستخدمة في عملية التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية
النماذج التحليلية في عملية التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية�	
تحديد سمات العمل وأثره على القوى العاملة بالشركة.�	
التخطيط االستراتيجي للمسار المهني للموظفين�	

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�	

التوظيف:
عملية التوظيف باعتبارها عملية اساسية في ادارة الموارد البشرية�	
مصادر توظيف القوى العاملة�	
بدائل التوظيف بالشركة�	
االستقطاب الفعال ودوره في تحقيق الربحية وتقليل النفقات�	

عملية االختيار والتعيني:
تصميم عملية االختيار والتعيين بما يحقق كفاءة الشركة �	
المداخل المستخدمة في تحقيق عملية االختيار والتعيين الفعالة�	
المقابلة الشخصية:�	

انواع المقابالت الشخصية�	
طرق ادارة المقابالت الشخصية�	
دور مدير الموارد البشرية في انجاح المقابالت الشخصية�	
مراحل واجراءات المقابالت الشخصية�	
اسرار نجاح المقابالت الشخصية من واقع خبرات المحترفين في الشركات �	

العربية

اختبارات التوظيف: �	
انواع اختبارات التوظيف �	
سمات اختبار التوظيف الفعال�	
التعرف على االختبار المالئم للوظيفة والشركة�	
دور اختبار التوظيف كأداة فعالة في عمليات التوظيف.�	

التدريب والتطوير والتوجيه:

أوال : برامج االرشاد والتوجيه�	
برامج االرشاد والتوجيه للموظفين الجدد �	
تصميم برامج االرشاد والتوجيه ودور ادارة الموارد البشرية في ذلك�	
تكيف الموظفين الجدد مع بيئة العمل واعضاء فريق العمل�	
ثانياً : التدريب والتطوير �	

الفرق بين التدريب والتطوير�	
تحديد االحتياجات التدريبية بالشركة �	
دور الموارد البشرية في اختيار الحقائب التدريبية �	
تصميم البرنامج التدريبي الفعال�	
تطوير البرنامج التدريبي الفعال�	
اجراءات تنفيذ البرنامج التدريبي الفعال�	
الطرق الحديثة في تقييم التدريب�	

تقييم أداء الموظفني:

مفهوم تقييم االداء الوظيفي�	
العالقة بين تقييم االداء وادارة االداء�	
طرق واساليب تقييم اداء الموظفين�	

التحفزي والتعويضات )البدالت(:

نظرية تحفيز الموظفين �	
طرق تحفيز الموظفين�	
أنواع التعويضات )البدالت(�	
العدالة في تخصيص بدالت الموظفين�	
تنافسية البدالت واالمتيازات�	

سلم الرواتب )هيكل االجور(:

تصميم سلم الرواتب�	
عدالة سلم الرواتب�	
تقييم رواتب الموظفين �	

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



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

التــاريــخ :........................)اإلدارة الفعالة للموارد البشرية - مستوى متقدم ®( 

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

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

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

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

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.
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رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز
نمـــــوذج التسجيــــــل


