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بناء الهياكل التنظيمية واعداد الوصف
والتوصيف الوظيفي

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

المحتويات األساسية:

مقدمة:
تم تصميم هذه الدورة المكثفة والعملية لمعرفة افضل الممارسات والمنهجيات الحديثة في بناء الهياكل التنظيمية واعداد الوصف والتوصيف الوظيفي، وتزويد المشاركين باألدوات 
والتقنيات المتقدمة في تصميم الهياكل وإنشاء األدلة التنظيمية وادلة العمل ، وتمكينهم من تصميم وتطوير الهياكل التنظيمية واألدلة التنظيمية واالوصاف الوظيفية بكفاءة وابداع. 
تستخدم هذه الدورة العديد من األساليب التفاعلية وتركز على المهارات التطبيقية في بناء الهياكل التنظيمية وكتابة التوصيفات الوظيفية ، باإلضافة الى األمثلة التطبيقية لنظام 

التقييم الوظيفي.

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

المداخل المختلفة لتصميم و تطوير الهياكل التنظيمية ) المدخل الميكانيكي و الكالسيكي والمدخل السلوكي و المدخل الهيكلي ( . 	
التعرف على عناصر ومكونات إعداد بطاقات الوصف الوظيفي ضمن الهياكل التنظيمية. 	
التزود بأنجح الممارسات في مجال تصميم الهياكل وإنشاء األدلة التنظيمية وادلة العمل . 	
التمكن من تصميم الهياكل التنظيمية واألدلة التنظيمية بكفاءة وابداع 	
التدرب العملي على اعداد  الهياكل التنظيمية  بأنواعها المختلفة 	
تطبيق المبادئ األساسية للتحليل والتقييم الوظيفي 	
إعداد مقابالت تحليل وظيفي دقيقة وتفصيلية 	
كتابة توصيفات وظيفية واضحة وفقاً لمخرجات التحليل الوظيفي 	
توضيح أسباب أهمية اإلدارة الفعالة ألنظمة التقييم الوظيفي 	
اتقان مراحل اعداد بطاقات الوصف الوظيفي 	
تصميم الوظائف وربطها بمعايير األداء وكفاءة وفعالية إدارة الموارد البشرية 	
إعداد بطاقات الوصف الوظيفي لجميع وظائف المنظمة بجهود ذاتية وفقا لمتطلبات وإحتياجات العمل 	

المنهجية:
تستخدم هذه الدورة العديد من األساليب التفاعلية وتركز على المهارات التطبيقية في بناء الهياكل التنظيمية وكتابة التوصيفات الوظيفية ، باإلضافة الى األمثلة التطبيقية لنظام 

التقييم الوظيفي.

الفئات المستهدفة:
مسؤولو وخبراء الموارد البشرية وقادة الفرق ومدراء وشركاء الموارد البشرية الذين يوّدون تنمية مهاراتهم في التحليل الوظيفي وكتابة وتقييم التوصيفات الوظيفية.

التحديات الىت تواجه إدارة الموارد البرشية:

مفهوم إدارة الموارد البشرية 	
ممارسات إدارة الموارد البشرية 	
أهداف إدارة الموارد البشرية 	
منظومة إدارة الموارد البشرية 	
الدعائم التى يجب توافرها لمدراء إدارة الموارد البشرية 	
التحديات التى تواجه إدارة الموارد البشرية فى العصر الحديث 	
أخطاء يجب تجنبها عند إدارة الموارد البشرية 	
المهارات اإلبداعية لسياسات إدارة الموارد البشرية  	
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التحليل والوصف الوظيفى:
مفهوم التحليل الوظيفى 	
استخدامات تحليل ووصف الوظائف 	
مهارات التحليل الوظيفى 	
إعداد بطاقات الوصف الوظيفى 	
رؤية جديدة إلدارة الموارد البشرية فى إطار المتغيرات العالمية 	
اساليب جمع البيانات فى تحليل الوظائف 	
نموذج استبيان عملى لجمع معلومات تحليل الوظائف 	

الهياكل التنظيمية ودوره األاسيس يف الوصف الوظيفي:
انواع الهياكل التنظيمية و سمات كل منها. 	
االساليب الحديثة في اعداد الهياكل التنظيمية. 	
مراحل و خطوات اعداد الهياكل التنظيمية و مهام كل مرحلة 	

حتليل وتوصيف الوظائف:
عناصر اإلطار التنظيمى وأهمية التوصيف كأساس لزيادة كفاءة العنصر البشرى 	
األسس العلمية التى تحكم تكوين المجموعات الوظيفية النوعية فى المنظمات . 	
	  ( المشــروع  فى  األفراد  لسياســات  كأســــاس  الوظــائــف  وتوصيف  تحليل 

سياسات اإلختيار - التدريب - الحوافز . . . إلخ (.
تحليل وتوصيف وترتيب وتقييم الوظائف كأساس لتخطيط القوى العاملة . 	
تحليل وتوصيف وترتيب وتقييم الوظائف كأساس لتقييم األداء وإعداد التقارير. 	
نظم معلومات الوظائف  	

بطاقات الوصف  وتوصيف الوظائف تطبيقات عملية:
مقدمة لمفهوم وصف الوظائف و أهميتها في تنظيم اعمال المنظمات. 	
موقع الوصف الوظيفي على الهيكل التنظيمي العام للمنظمة 	
عالقة الوصف الوظيفي بالعمليات االخرى للموارد البشرية )توظيف – تدريب  	

– تقييم اداء ..وغيرها(
الوظيفي ومهام كل مرحلة وبتفصيل  	 مراحل و خطوات اعداد بطاقات الوصف 

كامل.
عرض لنماذج عالمية من بطاقات الوصف الوظيفي وتحليلها 	
عرض وتحليل نماذج لبطاقات وصف وظيفى لشركات االتصاالت 	

سمات بطاقة الوصف الوظيفي المثالية:
سمات ممثل المنظمة الذي يسند له اعداد بطاقات الوصف الوظيفي. 	
الوصف  	 بطاقات  اعداد  عند  المعلومات  وتحليل  جمع  وقواعد  واساليب  طرق 

الوظيفي.
كيف يتم تصميم االستبانات لجمع المعلومات وما هي مكونات االستبانه الفعاله؟ 	
طرق جمع المعلومات عن طريق المالحظة الدقيقة 	
كيف تحدد الجدارات االساسية لكل وظيفة 	
ما المقصود بمواصفات شاغل الوظيفة 	
نصائح عملية لكتابة بطاقة الوصف 	
االخطاء الشائعة عند اعداد بطاقات الوصف الوظيفي 	

تقييم الوظائف:

طبيعة وأهمية تقييم الوظائف . 	
مراحل ومتطلبات وأسس تقييم الوظائف . 	
طرق وأساليب تقييم الوظائف . 	
تحديد معدالت األداء والمقررات الوظيفية وتسجيلها . 	
كيفية إعداد موازنة الوظائف وتمويلها . 	
إعداد األدلة التنظيمية ) األسس واإلعتبارات ( 	

التقنيات احلديثة لعمليات توصيف و وصف الوظائف:

أساليب حصر الوظائف المطلوب توصيفها 	
أهمية الوصف الوظيفي. 	
أساليب تصميم الوظائف. 	
الطرق المتقدمة في تصنيف الوظائف. 	
األساليب اإلحصائية الحديثة المتقدمة في إعداد وصف الوظائف. 	
كيف يمكنك تحديد مواصفات مشاكل التوصيف. 	
التوصيف الوظيفي كأساس لزيادة كفاءة وفعالية العنصر البشري. 	
معايير توصيف الوظائف في ضوء التغيرات في هيكل العمالة. 	
أساسيات الوصف الوظيفي 	

ورشة عمل تصميم الوظائف وتنمية الماسرات الوظيفية:

مفهوم و اهمية تخطيط المسارات الوظيفية. 	
أنواع المسارات الوظيفية. 	
فوائد و إستخدامات تخطيط المسارات الوظيفية. 	
خطوات تخطيط المسارات الوظيفية. 	
إعداد المسار الوظيفي العام و الفردي 	
توصيف وتحليل وتقييم وترتيب الوظائف و دوره في تنمية المسار الوظيفي 	
التدريب وتنمية و دوره في تخطيط المسار الوظيفي. 	
مقومات نظم تخطيط وتطوير وتنمية المسار الوظيفي. 	

ورش عمل عىل تطبيق اخلطوات الرئيسية لعمل بطاقة الوصف الوظيفي:

البنود األساسية في بطاقة الوصف الوظيفي. 	
مراحل وخطوات إعداد بطاقات الوصف الوظيفي. 	
المهام الرئيسية لكل مرحلة من مراحل إعداد الوصف الوظيفي. 	
السمات األساسية لبطاقة الوصف الوظيفي المثالية. 	
مهارات القائم بإعداد بطاقات الوصف الوظيفي. 	
األخطاء الشائعة عند إعداد بطاقات الوصف الوظيفي. 	



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: 

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

)بناء الهياكل التنظيمية واعداد الوصف والتوصيف الوظيفي(

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.


