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شهادة إدارة رأس المال البشري االستراتيجي 

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

مقدمة:

 لقد تغير وجه األعمال على الصعيد العالمي مع االقتصاد المتغير باستمرار ، والتقدم السريع في التكنولوجيا ، ، والتغيير في المعايير االجتماعية   في بيئة مثل هذه ، أصبح من 

المهم للمنظمات أن تنظر إلى وظيفة الموارد البشرية الخاصة بها من منظور أكثر استراتيجية. وقد اضطلعت وظيفة الموارد البشرية، التي كانت في السابق تضطلع بدور وظيفة 

الدعم، بدور هام في مجالس اإلدارة في جميع أنحاء العالم.  

الموارد  في  كمتخصصين  دورهم  في  للتفوق  فرصا  فيها  المشاركين  لجميع  ستوفر  االستراتيجي  التي  البشري  المال  رأس  إدارة  شهادة  يوروماتيك  تقدم  المنظور،  هذا   ومن 

البشرية،  ودفع نمو األعمال.  الذي  سيساعدك هذا على االستجابة بفعالية ، وخلق ميزة تنافسية ، ومعالجة التحديات وديناميكية أعمالك في الوقت المناسب ، وبالتالي ضمان نجاح 

مخطط مؤسستك. 

ستقوم هذه الدورة المكثفة والعملية بتسليط الضوء وسيتم طرح عدة قضايا هامة والتي تؤثر بشكل كبير على عمل المؤسسات واألفراد وتخلق بيئات عمل أكثر إنتاجية، وعلى أفضل 

أنظمة وممارسات الموارد البشرية المطبقة عالميا وسبل مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع وتأثيرها اإليجابي على اإلنتاجية وأهمية االبتكار واستشراف المستقبل.

اهداف البرنامج:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

إظهار استيعاب عميق لممارسات واستراتيجيات إدارة وتطوير رأس المال البشري�	

تقييم ممارسات إدارة رأس المال البشري واقتراح التعديالت�	

الوقوف على أفضل الممارسات في تنمية وتطوير أدوات تكوين وتنمية رأس المال البشري. �	

 تطوير القدرة على فهم قضايا الموارد البشرية االستراتيجية في المنظمات  �	

التمكن من اتخاذ خيارات أكثر مالءمة في بيئة األعمال الديناميكية �	

 خلق مصادر للميزة المستدامة في المنظمة من خالل التدخالت االستراتيجية للموارد البشرية �	

 صياغة استراتيجية الموارد البشرية ووضع   ميزانية   للموارد البشرية  �	

 تحديد مؤشرات األداء الرئيسية لجميع الخدمات التي تقدمها إدارة راس المال البشري�	

 قياس وتقييم وتحديد صيغ حساب مشاركة الموظفين ورضاهم ومعنوياتهم �	

 فهم دورة حياة الموظف في الشركة ودور نظام إدارة األداء في االحتفاظ بالموظفين �	

 بناء منظمة أخالقية�	

الفئات المستهدفة:

تستهدف هذه الدورة   رؤساء الموارد البشرية، مدراء الموارد البشرية ،   أخصائيو الموارد البشرية ، قادة فرق الموارد البشرية ، شركاء أعمال الموارد البشرية  وموظفي الموارد 

البشرية ومديري األفراد، وشركاء األعمال، وقادة فرق العمل، والمتخصصين المهتمين بتطوير وتنمية رأس المال البشري.
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المحتويات األساسية:

شهادة إدارة رأس المال البشري االستراتيجي 

 :)HR( الدورات الرئيسية يف إدارة الموارد البرشية

 دورة استراتيجية الموارد البشرية �	

 دورة التوظيف واالختيار �	

 دورة التدريب والتطوير �	

 دورة إدارة األداء �	

 دورة التعويضات والمزايا �	

رؤية الموارد البرشية وراسلهتا: 

 األهداف االستراتيجية لقسم الموارد البشرية �	

 الموارد البشرية وعوامل نجاحها الحاسمة �	

 كيفية التعرف على KRA's و KPI للموارد البشرية �	

 الكفاءات األساسية والقيم األساسية لقسم الموارد البشرية �	

مماراست إدارة رأس المال البرشى:

مفهوم إدارة رأس المال البشرى�	

أهمية إدارة رأس المال البشرى�	

المحافظة على رأس المال البشرى�	

العالقة بين رأس المال البشرية وإدارة الموارد البشرية�	

التدريب وإدارة رأس المال البشرى�	

تخطيط الموارد البشرية�	

تقييم ممارسات إدارة رأس المال البشرى واقتراح التعديالت�	

حتديد وقياس الموارد البرشية :

 قياس مؤشرات األداء الرئيسية �	

 الموارد البشرية مقابل رأس المال البشري �	

 تطوير لوحات معلومات الموارد البشرية وبطاقة األداء المتوازن �	

االحتفاظ بالموظفني ودوراهنم :

 معدل الدوران مقابل االستنزاف )إجمالي وصافي حجم األعمال( �	

 االنفصال الطوعي مقابل االنفصال غير الطوعي �	

 فحص معدل الدوران �	

إدارة أداء الموظفين :�	

 إنشاء نظام إلدارة األداء �	

 تحديد نظام التقييم المناسب لمؤسستك �	

	� )MBO( نظام اإلدارة حسب األهداف 

 أنظمة 180 درجة و 360 درجة �	

 التقييمات القائمة على الكفاءة �	

 قاموس الكفاءة �	

 الترتيب القسري ومنحنى الجرس: الضرورة والمزايا والعيوب �	

مزيانية الموارد البرشية وإسقاطات الرواتب :

 طريقة إعداد ميزانية الموارد البشرية �	

 توقعات الرواتب �	

 االتجاهات في الموارد البشرية �	

حتسني اآلداء وتطوير رأس المال البرشى:

تنمية التفكير اإلبداعى�	

خصائص ومعوقات التفكير اإلبداعى�	

مواصفات المورد البشرى المبدع�	

تحسين وتطوير اآلداء�	

أفضل الممارسات فى تنمية الموارد البشرية�	

إنشاء خطة لرأس المال البشرى�	

تنمية وتطوير أدوات تكوين وتنمية رأس المال البشرى�	

قضايا التنوع وبناء المنظمات األخالقية :

 خلق ثقافة شفافة وأخالقية �	

 تأثير العوامل الخارجية والداخلية على التغيير �	

 أحدث التطورات في مجال الموارد البشرية عبر الصناعات �	

 إدارة الموارد البشرية االستراتيجية والعالقات التجارية الدولية �	

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

إدارةالتدريبوالتطوير
يوروماتيكللتدريبواإلستشاراتاإلدارية

ص.ب:74693دبيـاإلماراتالعربيةالمتحدة
تليفون:4571800  4  00971-فاكس:4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail:booking@euromatech.ae

يرجىإرسالاالستمارةعلىالعنوانالتالي:
U.K.Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

:  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 :........................)شهادة إدارة رأس المال البشري االستراتيجي (

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

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

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

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

هنالكثالثةطرقسهلةللتسجيل:

لتحجزمكانابشكلمؤقت.�	 اتصلبإدارةالتدريبعلىالرقم4571800  4  00971

إدارةالتدريب:4571801  4  �00971	 أرسلقسيمةالتسجيلبعدملئهاعلىالفاكسالتالي:

يوروماتيكللتدريبواإلستشاراتاإلدارية،ص.ب:74693دبي،اإلماراتالعربيةالمتحدة�	 أكملقسيمةالحجزوأعدهامرفقةبشيكإلىالعنوانالتالي:

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.


