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مقّدمة:
لمديرين محترفين ذوي  المتزايدة  الحاجة  اليوم مع  بيئة االعمال  تزداد الضغوط في 
كفاءة عالية و مهاراٍت في التّخطيط و التّوظيف و التّدريب، التّسيير، و تنمية القوى 
العاملة والحفاظ عليها. يشارك مهنيو إدارة الموارد البشرية في التخطيط االستراتيجي، 
كخبراء  العمل  المعقدة،  الميزانيات  إدارة  واألخالقية،  القانونية  المسائل  معالجة 

استشاريين في مجال الّسلوك التنظيمي، و كذا كمدراء في شؤون إدارة التّغيير.

للداللة  مكثف،  يقدم   تطويري  هي  برنامج  البشرية،  الموارد  في  المتقدمة  الشهادة 
الموارد  في  التطبيقي  الجانب  على  بتركيزه  ويتميز  التعلم  من  عالي  مستوى  على 
لفهم  الالزمة  بالمهارات  المبتدئين  أو  المتخصصين  المشاركين  ويزود  البشرية. 
الموارد  تحّديات  لمواجهة  الّضرورية  والمهارات  والمنهجيات  المعارف  وتطوير 
البشرية فيما يخّص أماكن العمل و الِقوى العاملة المتغيّرة باستمرار. تمنُحك الشهادة 
قاعدة متينة في أفضل الممارسات الحالية في مجال الموارد البشرية. كما تُعدُّك أيضا 
اليوم، والهيئات الحكومية،  الّشركات  البشرية في  للموارد  التميزاالستراتيجي  إلدارة 

والمنّظمات الغير ربحية.

محتويات البرنامج:
اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية½	
	½HRM - دور مدير الموارد البشرية
تخطيط الموارد البشرية- عملية تخطيط الموارد البشرية- عملية تخطيط الموارد ½	

البشرية - تقدير القوى العاملة- التّحليل الوظيفي- الوصف الوظيفي- خصائص 
الوظائف

وتوجيههم- ½	 الموّظفين  تنسيب  االنتقاء-  عملية  التوظيف-  مصادر  التوظيف، 
االحتفاظ واإلبقاء على الموظفين

التدريب والتنمية½	
التخطيط الوظيفي½	
التخطيط لَِتعاقب الموّظفين½	
نظام إدارة األداء½	
تقييم األداء بشتّى الّطرق½	
إدارة الكفاءات½	
إدارة التّعويضات½	
تقييم الوظائف- الحوافز والمزايا½	
إدارة اإلنتاجية½	
العالقات الّصناعية½	
إجراءات التّظلّم- المفاوضات الجماعية- تسوية النّزاعات-½	
التّقاعد/ انتهاء الخدمة- المعاشات التّقاعدية- ُخطط التقاعد الّطوعي- االستقالة- ½	

الفصل من العمل- إنهاء الخدمة- تعليق عقد العمل- إيقاف مؤّقت عن العمل

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	½)HRM( المهام الرئيسية إلدارة الموارد البشرية

منظومة إدارة الموارد البشرية، تخطيط الموارد البشرية½	

الستراتيجية ½	 مسودة  ووضع  البشرية  للموارد  االستراتيجية  اإلدارة  تعريف 

الموارد البشرية

قسم ½	 في  باستمرار  مراقبتها  يجب  التي  المهمة  الرئيسية  األداء  شرح مؤشرات 

الموارد البشرية

قياس معنويات الموظفين وتحديد معادلة لقياسها بشكل موضوعي½	

شرح األدوار الجديدة إلدارة الموارد البشرية الحديثة½	

جذب ½	 في  الرئيسية  الخطوات  وفهم  واالختيار  االستقطاب  مهام  مبادئ  تعلم 

وتوظيف المرشحين المناسبين

وصف الخطوات المختلفة في دورة التدريب والتطوير½	

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

األداء

فهم نظام إدارة التعويضات المتكاملة½	

للمدراء ½	 التعيين  لتسهيل عملية  التعليم والتطوير  تطوير تصاميم مقترحة ألطر 

والمشرفين والموظفين

التفريق بين سير العمليات الخامدة والفعالة وإدارتها وفقا لالحتياجات التشغيلية½	

استخدام نهج المزج للتطوير وتنفيذ خطط التطوير الفردي للمواهب ومن يتبعهم½	

مشكالت التدريب ومقترحات الحل وفق معايير الجودة العالمية للتدريب½	

المنهجية:

سيقوم  حيث  للمفاهيم،  العملي  والتطبيق  النظرية  الدراسة  بين  الدورة  هذه  تجمع 

المشاركون بتمارين المحاكاة، باإلضافة إلى مناقشات المائدة المستديرة التي تحاكي 

مواقف الحياة الحقيقية وتسمح لهم بترسيخ المعرفة والمهارات.

الفئات المستهدفة:

الذين  البشرية  الموارد  وإداريين  أخصائيين  و  مدراء  اجل  من  البرنامج  هذا  صمم 

جميع  في  الجديدة  والمعلومات  العملية  المهارات  من  المزيد  اكتساب  إلى  يسعون 

المجاالت الرئيسية في الموارد البشرية.  األفراد الذين يفكرون في االرتقاء إلى دور 

قيادي في الموارد البشرية.



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

) ACHR ( الشهادة المتقدمة في إدارة الموارد البشرية

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

إدارة الموارد البرشية:

تعريف وأهداف إدارة الموارد البشرية½	
المهام الرئيسية للموارد البشرية½	
خصائص إدارة الموارد البشرية الفعالة½	
أدوار الموارد البشرية الجديدة: شريك عمل الموارد البشرية½	
أمثلة عن هياكل تنظيمية إلدارة الموارد البشرية½	

إدارة الموارد البرشية القامئة عىل الكفاءات:

نظرة شاملة عن نظرية الكفاءات½	
أنواع الكفاءات½	
أهمية الكفاءات½	
أمثلة على أطر عمل الكفاءات½	

االستقطاب واالختيار:

االستقطاب مقابل االختيار½	
تحديد المتطلبات وجذب المرشحين المؤهلين½	
أحدث االتجاهات لالستعانة بمصادر خارجية½	
أنواع التقييم½	
موثوقية منهجيات التقييم½	
أنواع المقابالت½	
هيكلة المقابلة القائمة على الكفاءة½	
قرار االختيار½	

هندسة جودة التدريب وإدارة اجلودة الاشملة:

مفهوم جودة التدريب½	
ما المقصود بهندسة جودة التدريب½	
لماذا هندسة جودة التدريب½	
معايير الجودة العالمية للعملية التدريبية½	
أهداف وأهمية جودة التدريب½	
معوقات تطبيق نظام جودة التدريب½	
اإلدارة بالجودة الشاملة½	
مهارات إدارة الجودة الشاملة فى التعليم والتدريب½	

إدارة األداء:

دورة إدارة األداء½	
المكونات الرئيسية إلدارة األداء½	
إدارة األداء مقابل تقييم األداء½	
اإلدارة باألهداف½	
وضع نظام إدارة األداء القائم على الكفاءات½	
إدارة المواهب واإلحالل الوظيفي½	

التعويضات والمزايا:

التحليل الوظيفي½	
مكونات التعويضات والمزايا½	
نظام شامل إلدارة التعويضات½	
التقييم الوظيفي: ضمان "المطابقة الداخلية"½	
نظام عامل النقاط للتقييم الوظيفي في ميرك½	
تقارير الرواتب: ضمان "المطابقة الخارجية"½	
القوى المؤثرة على التعويضات والمزايا½	

إناشء اسرتاتيجية التعليم والتطوير:

تحليل البيئة الداخلية والخارجية½	
وضع استراتيجيات التعليم والتطوير½	
متطلبات التعلم السلوكية½	
برامج التطوير الوظيفي½	
برامج التنمية اإلدارية½	
تمويل التدريب½	
تحليل تكاليف وفوائد التدريب½	
معايير اختيار مشاريع التعليم والتطوير½	

اطر التعلم وقوائم التدريب:

طريقة الدفع مقابل السحب½	
التصاميم السهلة الستخدام المعايير:½	
تطوير البراعة½	
تطوير الكفاءات½	
التطوير المهني½	
قوائم التدريب½	
أساليب التعليم½	

خطط التنمية الفردية:

برامج تنمية المواهب½	
آثار التطوير وتخطيط التعاقب الوظيفي½	
مخرجات مراكز التنمية½	
خطط التنمية الفردية:½	
النموذج الهيكلي½	
لغة الكفاءة½	
تنويع حلول التعلم:½	
أساليب التدريب داخل العمل½	
أساليب التدريب خارج العمل½	

حتديد االحتياجات التدريبية وتصميم الرباجم التدريبية وفق المعايري 
الدولية للتدريب:

ما المقصود بتحديد االحتياجات التدريبية½	
طرق ووسائل تحيديد االحتياجات التدريبية½	
نموذج T.I.M.A فى تحديد االحتياجات التدريبية½	
جدارات التدريب½	
تصميم البرامج التدريبية½	
اساليب التدريب المناسبة½	
كيفية اختيار المدربين والمتدربين½	

المحتويات األساسية:



نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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

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: 

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)) ACHR ( الشهادة المتقدمة في إدارة 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.


