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المحتويات األساسية:

العالقات الصناعية وإدارة الموارد البشرية

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

مقدمة:
البشري  المورد  لتركيزها على  أهم وظائف اإلدارة  البشرية من  الموارد  إدارة  تعتبر 
والذي يعتبر أثمن مورد يمكن أن تتعامل معه اإلدارة  واألكثر تأثيًرا في اإلنتاجية على 

اإلطالق.

إلى  تهدف  حيث  المنظمات  غالبية  في  أساسياً  ركناً  تعتبر  البشرية  الموارد  إدارة  إن 
تعزيز القدرات التنظيمية، وتمكين المنظمات من استقطاب وتأهيل الكفاءات الالزمة 
والقادرة على مواكبة التحديات الحالية والمستقبلية . فالموارد البشرية يمكن أن تساهم 
في تحقيق رسالة وأهداف المنظمة. إن إدارة الموارد البشرية تعني باختصار االستخدام 

األمثل للمورد البشري المتوفر والُمتوَقع.

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	w المنظمات فى  البشرية  الموارد  إدارة  تواجه  التى  الحديثة  التحديات  التعرف على 
الحديثة

	wإدارة المعرفة فى عصر العولمة
	wالتعرف على الذكاء العاطفى لمدراء الموارد البشرية
	wرسم إجراءات وسياسات تخطيط الموارد البشرية فى المنظمات الحديثة
	wمعرفة الصياغة العملية والعلمية الستراتيجية االختيار والتوظيف
	wالتعرف على خطط التعاقب الوظيفى االستراتيجى
	wالتعرف على نشأة العالقات الصناعية ومعرفة أهمية العالقات الصناعية
	wمعرفة العالقات الصناعية وتطوير إدارة الموارد البشرية
	wمعرفة القيادة وإدارة العالقات الصناعية
	w والنقابات الصناعية  العالقات  ومشاكل  الصناعية  العالقات  وسائل  على  التعرف 

العمالية
	wمعرفة مهارات االتصال الفعال فى إدارة العالقات الصناعية

الفئات المستفيدة:
	wجميع العاملين بإدارات الموارد البشرية وشؤون الموظفين
	wمدراء ومسؤولى إدارات الموارد البشرية وشؤون الموظفين
	wمسؤولى التدريب والتنظيم والتطوير اإلدارى والوظيفى
	wجميع العاملين والمديرين المهتمين بتلك الموضوعات الحيوية

التحديات والصعوبات الىت تواجه إدارة الموارد البرشية:

	wالدعائم األساسية التى يجب توافرها فى مدراء الموارد البشرية
	wنظام إدارة الموارد البشرية
	w التحديات التى تواجه إدارة الموارد البشري فى المنظمات الحديثة وكيفية مواجهة

تلك التحديات
	w سمات البيئة المعاصرة التى تجعل تطوير الموارد البشرية فى المنظمات الحديثة

أمر حتمى وضرورى
	wالعوامل التى يجب تجنبها عند إعداد سياسات الموارد البشرية

صفات المورد الرشى المبدع:

	wمفهوم وأهمية التفكير اإلبداعى فى إدارة الموارد البشرية
	wمواصفات المورد البشرى المبدع
	wإدارة المعرفة ودورها فى تطوير أداء الموارد البشرية
	wالتطبيقات الحديثة فى وإدارة الموارد البشرية
	wالمحاور الالزمة لتحقيق اإلبداع المؤسسى

ختطيط واختيار الموارد البرشية وتقويم آداهئا:

	wأهداف وفوائد تخطيط الموارد البشرية
	wخطوات تخطيط اموارد البشرية
	wخرائط وجداول اإلحالل
	wصعوبات تخطيط الموارد البشرية

	wكيفية التغلب على تلك الصعوبات
	wاالختيار والتوظيف
	wالمقابالت الشخصية
	wمعايير وإدارة األداء
	wأهداف تقويم األداء الوظيفى
	wالطرق الحديثة فى تقويم األداء الوظيفى

العالقات الصناعية )المفهوم واألهمية واألهداف(:

	wنشأة العالقات الصناعية
	wأهمية العالقات الصناعية
	wأهداف العالقات الصناعية
	wأطراف العالقات الصناعية
	wالفرق بين العالقات الصناعية وإدارة الموارد البشرية
	wالعالقات الصناعية وتطوير إدارة الموارد البشرية

إدارة العالقات الصناعية وواسئل تنظيمها:

	wإدارة العالقات الصناعية
	wالقيادة وإدارة العالقات الصناعية
	wوسائل العالقات الصناعية
	wمشاكل العالقات الصناعية
	wالنقابات العمالية
	wمهارات االتصال الفعال فى إدارة العالقات الصناعية



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:

	w.لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة 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

)العالقات الصناعية وإدارة الموارد البشرية(
الممارسات المعاصرة والنظريات األساسية للموارد البشرية والعالقات الصناعية

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.


