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قيادة وإدارة وتطوير الموارد البشرية

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

مقدمة:
قيادة الموارد البشرية الفعالة تتجاوز إدارة جميع المهام والمسؤوليات التي تقوم بها وظيفة الموارد البشرية، كما يتطلب المهارات األساسية الناعمة المطلوبة من أي قائد: الشجاعة 

والحكم السليم والقدرة على التأثير على اآلخرين، والتواصل الفعال، كل هذه تنطبق على الوضع الفريد للموارد البشرية في المنظمة، تم تصميم هذه الدورة التدريبية لتقديم المعرفة 

وتعزيز الكفاءات وتطوير المهارات والتقنيات وفهم المبادئ والمفاهيم األساسية في قيادة وإدارة وتطوير الموارد البشرية.  

 أهداف الدورة: 

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

 الوصول إلى منصة واسعة لتطوير الموارد البشرية في المنظمة½	

شرح المهام الرئيسية إلدارة وقيادة الموارد البشرية .½	

شرح األدوار الجديدة إلدارة الموارد البشرية الحديثة .½	

تعلم مبادئ مهام االستقطاب واالختيار وفهم الخطوات الرئيسية في جذب وتوظيف المرشحين المناسبين .½	

وصف الخطوات المختلفة في دورة التدريب والتطوير .½	

شرح أدوار ومسؤوليات إدارة الموارد البشرية في تصميم وتنفيذ نظام إدارة األداء .½	

  أفضل حلول تخطيط القوى العاملة   وتكنولوجيا الموارد البشرية½	

الفئات المستهدفة:
 القادة والمديرون، وموظفو الموارد البشرية، والمديرون التنفيذيون، وخبراء الموارد البشرية، ومستشارو التطوير الوظيفي ، والمستشارون المستقلون، والمهنيون في الشركات 

الذين   يقودون   األشخاص في مجال األعمال 

المحتويات األساسية:

مهارات قيادة الموارد البرشية:

 المهارات القيادية ½	
 مهارات صنع القرار الفعال ½	
 مهارات التحدث / التواصل ½	
 المهارات التنظيمية ½	
 الذكاء العاطفي ½	
 الحزم ½	
 المهارات التحليلية ½	
 المهارات التقنية ½	

إدارة الموظفني والتطوير التنظيمي:

القوانين واللوائح المعمول بها المتعلقة  بالتوظيف½	
طرق تطوير وتحديد وتنفيذ خطة توظيف  للقوى العاملة½	
القوانين واللوائح المعمول بها المتعلقة بأنشطة تنمية المواهب½	
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تنمية قدرات الموظفني وإدارة الكفاءات:

التطوير التنظيمي½	

إدارة األداء½	

التدريب والتطوير½	

عالقات الموظفين½	

إدارة الكفاءات½	

الموارد البرشية وقيادة األعمال:

إدارة األعمال½	

إدارة االستراتيجية½	

التحليل الداخلي½	

التحليل الخارجي½	

استراتيجية الموارد البشرية½	

القياس:

طرق وأساليب القياس½	

السجل المتكامل لقياس اإلنجاز½	

إجراءات الموارد البشرية½	

قياس األداء½	

إجناز خدمات الموارد البرشية:

تخطيط الموارد البشرية والتوظيف½	

التوظيف واالختيار½	

االحتفاظ بالموظفين وإنهاء الخدمة½	

التعويضات والمزايا½	

التدريب والتطوير:

إدارة األداء½	

تدريب الموظفين½	

تطوير الموظفين½	

التعويضات والمزايا:

إدارة التعويضات½	

برنامج الحوافز½	

المرتبات والمزايا½	

عالقات الموظفني والعمل :

 فهم الهدف التنظيمي ½	
 النمو االقتصادي والتنمية ½	
 معدل دوران أقل للموظفين ½	
 يتيح معرفة واسعة بالشركة وممارساتها ½	
 زيادة اإليرادات ½	
 القوى العاملة ذات الدوافع العالية ½	
 تقليل الصراعات وزيادة الوالء ½	

تنقل المواهب:

 تحديد المواهب المناسبة وتنفيذها ½	
 مواءمة الموظفين بشكل استراتيجي ½	
 تحفيز الناس على المساهمة بأفضل ما لديهم ½	
 تمكين توظيف الموظفين الواضحين واألكفاء لتحقيق هدف المنظمة ½	
 تطبيق األشخاص المناسبين ذوي المهارات المناسبة في المكان والزمان ½	

المناسبين 

التأثري عىل القوى العاملة :

 التدريب والتوجيه والرصد ½	
 مواءمة األهداف الشخصية مع أهداف المؤسسة ½	
 التدريب المتبادل للموظفين - كسر الصوامع ½	
 تحسين التواصل بين اإلدارات – التعاون ½	
 تشجيع الموظفين على مشاركة األفكار المبتكرة ½	

إدارة المعرفة يف جمال الموارد البرشية:

 يجب تحديد البيانات المجمعة وتوصيفها بشكل صحيح ½	
 التعاون مع الموظفين الحاليين والسابقين ½	
 التواصل مع العمالء للحصول على تعليقات ½	
 التعلم من الذات والمنافسين )القرار واألخطاء( ½	

لعب األدوار ودرااست احلالة والمناقاشت :

 تزويدهم بالمعرفة والمهارات والمواهب التي يجب أن يمتلكها قادة الموارد ½	
البشرية للنجاح في أدوارهم )المناقشة القائمة على الحاالت ، أوراق العمل حول 

صياغة الحلول( 
 المشاركة في لعب األدوار لفهم كيف يميل المرء إلى التعامل مع القضايا المتعلقة ½	

بالموارد البشرية 
 طرح األسئلة حول القضايا الحرجة المتعلقة بالموارد البشرية من الحياة الواقعية ½	

وحل التحديات مع الخبرة المتقدمة )مناقشة جماعية(



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.½	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971½	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة½	 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

)قيادة وإدارة وتطوير الموارد البشرية(

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.


