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إعداد سياسات و إجراءات الموارد البشرية الفعالة

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

مقدمة:

سياسات الموارد البشرية   هي قواعد وإرشادات رسمية تضعها المؤسسات والشركات إلدارة موظفيها.  إجراءات الموارد البشرية   ، من ناحية أخرى ، هي تعليمات خطوة بخطوة 

سياسات  اعداد  البشرية،  تُعد  الموارد  األساسية   إلدارة  الوظائف  إحدى  واإلجراءات  السياسات  هذه  تحديد  ويعد  السياسات.  لهذه  لالمتثال  اتخاذها  يجب  التي  اإلجراءات  تحدد 

وإجراءات الموارد البشرية فن وعلم على حد سواء. تلعب السياسات دورا مهما في تعزيز ثقافة الثقة واإلنصاف والشمول.  

تم تصميم هذه الدورة تدريبية في إعداد سياسات وإجراءات الموارد البشرية الفعالة،  ليكتسب المشاركين بالقدرة  والمعرفة والمهارات على إعداد السياسات واالجراءات الالزمة 

وتطويرها وتحديثها بما يخدم العمل، تؤهل هذه الدورة المشاركين على القيام بكافة اإلجراءات الالزمة في إدارة الموارد البشرية، وتحويل األهداف إلى برامج قيد العمل والتنفيذ، 

وإيجاد الحلول لجميع المشاكل المتوقعة والتجدد في حلها. والتحليل الوظيفي للموارد البشرية ومكوناتها الداخلية.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

 فهم كيفية تناسب سياسات وإجراءات الموارد البشرية مع المؤسسة وكيف تؤثر على عالقات الموظفين .�	

تحديد الفرق بين السياسات والعمليات واإلجراءات�	

تطبيق سياسات الموارد البشرية المناسبة وتقنيات كتابة اإلجراءات�	

وصف الغرض والفائدة من سياسات وإجراءات الموارد البشرية�	

وضع سياسات وإجراءات الموارد البشرية�	

 زيادة أداء األعمال وفعالية الموظفين من خالل سياسات وإجراءات الموارد البشرية الواضحة والعادلة والمعقولة التي تساعد على االحتفاظ بالموظفين وتحفيزهم. �	

 اكتشاف الخطوات العملية لتطوير قناة اتصال فعالة مع جميع الموظفين من خالل دليل سياسات وإجراءات الموارد البشرية�	

 تطوير المهارات والخبرات الالزمة إلنتاج وثائق سياسات وإجراءات واضحة ومتماسكة�	

المنهجية:

يقدمها  التي  التقديمية  والعروض  المستديرة  الطاولة  مناقشات  على طريقة  أيضاً  وتعتمد  الجماعية،  والتمارين  الحاالت  ودراسة  الموجزة  التقديمية  العروض  الدورة  هذه  تشمل 

المشاركون لضمان االحتفاظ بالمعلومات المكتسبة.

الفئات المستهدفةر:

األخصائيون في مجال تخطيط الموارد البشرية أو إدارة الموارد البشرية والمسؤولون مباشرة عن وضع سياسات وإجراءات الموارد البشرية. هذه الدورة مناسبة أيضاً لمدراء 

الموارد البشرية الذين يرغبون في صقل مهاراتهم في كتابة سياسات وإجراءات الموارد البشرية.
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المحتويات األساسية:

إعداد سياسات و إجراءات الموارد البشرية الفعالة

مقدمة عن سيااست وإجراءات الموارد البرشية:

 المثلث الذهبي للموارد البشرية )الوظائف، واألشخاص واألداء، وأسواق �	

األجور( 

 لماذا تعتبر سياسات وإجراءات الموارد البشرية وأدلة الموارد البشرية مهمة؟ �	

 المكونات األساسية لمجموعة مهنية وقوية من سياسات الموارد البشرية �	

 دور أدلة الموارد البشرية وعقود العمل في إشراك الموظفين واتصاالتهم �	

 كيف تطورت السياسات واإلجراءات في العالم �	

إدارة الموارد البشرية:�	

نحو تعريف حديث�	

الوظائف الرئيسية في إدارة الموارد البشرية�	

إدارة الموارد البشرية المبنية على الكفاءة�	

أهداف الموارد البشرية: نموذج ألدوار متعددة�	

الموارد البشرية كشريك عمل�	

كفاءات الموارد البشرية: انتقال الموارد البشرية  من الدور التقليدي إلى الدور �	

االستراتيجي

سيااست وإجراءات الموارد البرشية:

ما هي سياسات وإجراءات الموارد البشرية وما أهمية وجودها�	

السياسات مقابل اإلجراءات�	

لماذا يعد تحديد سياسات وإجراءات الموارد البشرية أمر مطلوب؟�	

التعبير عن قيم المؤسسة في سياسات وإجراءات الموارد البشرية�	

أهمية الشوائب القانونية�	

صياغة سياسات وإجراءات الموارد البشرية�	

قائمة جزئية بالسياسات�	

محتويات وأقسام السياسة�	

 تنفيذ السياسات واإلجراءات �	

 المراجعة المستمرة للسياسات واإلجراءات �	

تمارين عملية لكتابة السياسات�	

تطوير إجراءات الموارد البرشية:

تحديد العمليات واإلجراءات�	

االختالف بين العمليات واإلجراءات�	

األمور الواجب أخذها بعين االعتبار عند وضع العمليات واإلجراءات�	

بناء العمليات الخاصة بك�	

استخدام رموز المخطط االنسيابي�	

كتابة اإلجراءات بشكل مفّصل لدعم خريطة العمليات�	

األمور الرئيسية الواجب أخذها بعين االعتبار عند وضع إجراءات الموارد �	

البشرية

عملية التنمية�	

تطوير إجراءات الموارد البشرية - التطبيق العملي�	

 أدلة الموارد البرشية :

 أنواع األدلة المستخدمة في الموارد البشرية �	

 اتصاالت الموارد البشرية و عالقات الموظفين �	

 توصيل جميع سياسات وإجراءات الموارد البشرية في الموارد البشرية الخاصة �	

بك 

 دليل مشاركة الموظفين �	

 نماذج مفصلة من سياسات وإجراءات الموارد البشرية �	

 تنفيذ سيااست وإجراءات الموارد البرشية :

 دور اإلدارة في التنفيذ �	

 دور أخصائيي الموارد البشرية وأخصائيي عالقات الموظفين �	

 ضمان فهم المديرين التنفيذيين والمشرفين ألدوارهم في سياسة الموارد البشرية �	

التشغيلية 

 إرشادات حول كيفية إجراء تغييرات لضمان التنفيذ الناجح �	

 إبالغ الموظفين بالسياسات واإلجراءات الجديدة �	

 بعض تحديات تنفيذ السياسات واإلجراءات الجديدة �	

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

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز
نمـــــوذج التسجيــــــل

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)إعداد سياسات و إجراءات الموارد البشرية الفعالة(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


