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 اإلدارة االستراتيجية المتقدمة للموارد
البشرية وقيادة االعمال - 10 أيام

مقدمة:

 يتطلب دور مدير املوارد البرشية اليوم مسؤوليات واسعة تشمل القيادة التنظيمية والتفكري االسرتاتيجي. مع تطور املهنة ، يتم استدعاء إدارات املوارد البرشية التخاذ قرارات أكرب حجام 

وتنفيذ اسرتاتيجيات املوارد البرشية املحددة جيدا والتي تتامىش مع االسرتاتيجيات التنظيمية األكرب. تم تصميم هذه الدورة التدريبية لدعم قادة املوارد البرشية واملهنيني يف سعيهم 

للحصول عىل أفضل املامرسات التي ستكون أكرث فائدة للموارد البرشية ملنظمتهم ولتحقيق أهداف األعامل، من خالل تزويدهم بفهم أفضل لكيفية أن يكونوا اسرتاتيجيني ومحورهم 

اإلنسان يف اسرتاتيجيات ومبادرات املوارد البرشية الخاصة بهم ، ومنحهم فرصا الستكشاف مختلف األطر واألدوات والتقنيات، سيكونون قادرين عىل ترجمة التفكري االسرتاتيجي إىل 

نتائج قابلة للتنفيذ من شأنها تحقيق اهداف جميع أصحاب املصلحة. 

يهدف هذا الربنامج التدريبي "  اإلدارة االسرتاتيجية املتقدمة للموارد البرشية والقيادة  "، ملدة أسبوعان اىل تطوير كفاءات وإكساب املشاركني خربات عملية تخصصية يف مجال إدارة 

املوارد البرشية تؤهلهم للقيام بأعامل إدارة املوارد البرشية عىل مستوى عايل من االحرتافية. من خالل املجاور التدريبية : أعامل التطوير التنظيمي وتصميم الهياكل التنظيمية ، تخطيط 

القوي العاملة والتحليل الوظيفي والوصف الوظيفي، التدريب والتطوير وإدارة وتقييم األداء والتعويضات والحوافز واالمتيازات الوظيفية، قيادة املوارد البرشية،  مواءمة اسرتاتيجية 

النتائج من خالل إدارة املواهب،   املشاركة االسرتاتيجية،  تحليالت  العملية للموارد البرشية، الحصول عىل  التنوع والشمول يف املامرسة  التنظيمية،    املوارد البرشية مع االسرتاتيجية 

املواهب االسرتاتيجية. 

اهداف البرنامج:

يهدف الربنامج التدريبى للتعرف عىل:

	wتخطيط املوارد البرشية، وتنميتها، وتدريبها وتوطينها يف إطار السياسات املعتمدة والتخطيط االسرتاتيجي بناًء عىل احتياجات اإلدارات والوحدات  التنظيمية

	wتنفيذ إجراءات شؤون املوارد البرشية وفقاً لسياسات املوارد البرشية الحديثة

	wتقديم املشورة الخاصة باملوارد البرشية عند الحاجة واملساهمة يف إعداد الخطة االسرتاتيجية

	wمراجعة التقارير املتعلقة بتخطيط املوارد البرشية والتوظيف املقدمة من ضابط موارد البرشية الرئييس

	wإدارة جميع األعامل واألنشطة الخاصة بتخطيط املوارد البرشية والتوظيف والتأكد من تنفيذها

	wاملامرسات ىف حوكمة املوارد البرشية الفعالة

	wاإلرشاف عىل التنسيق مع املدراء لجمع معلومات عن متطلبات القوى العاملة

	wدور حوكمة املوارد البرشية ىف تعزيز التنافسية وتحقيق الرضاء الوظيفى والدافعية نحو منظمة متميزة

مخرجات البرنامج:

	w.تعريف املشاركني باملبادئ واملفاهيم العامة والجوانب القانونية للموارد البرشية

	w.احرتاف مجال املوارد البرشية وكذلك التواصل مع خرباء املجال واملساعدة يف البحث عن عمل

	w.متكني املشاركني من إضافة ميزة تنافسية للمؤسسات مبوظفيها املعتمدين باإلضافة إىل اعتبارهم ضامن للعمالء عن طريق مصداقيتهم

	w.إكساب املشاركني الخربة العملية واملعرفة العلمية للعمل يف مجال إدارة املوارد البرشية يف مختلف قطاعات األعامل

	wتزويد املشاركني باملعلومات النظرية والتطبيقات العملية يف قوانني العمل بالشكل الذي ينمي مهاراتهم ويرفع قدراتهم يف التعامل مع كافة املعادالت الواردة يف القانون

الفئات المستهدفة:

	wمدراء اإلدارات املوارد البرشية والتطوير الوظيفي والتدريب

	wرؤساء اقسام املوارد البرشية والتطوير

	wاملرشفني واملسئولني عن شؤون التدريب

	wموظفي قسم املوارد البرشية
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محتوى البرنامج:
التخطيط االسرتاتيجي الدارة الموارد البرشية:

	wHRSTs األدوات املستخدمة يف عملية التخطيط االسرتاتيجي للموارد البرشية

	wالنامذج التحليلية يف عملية التخطيط االسرتاتيجي للموارد البرشية

	wتحديد سامت العمل وأثره عىل القوى العاملة بالرشكة

	wالتخطيط االسرتاتيجي للمسار املهني للموظفني

التحليل الوظيفي:

	w .طرق التحليل الوظيفي والوصف الوظيفي من واقع خربات عملية بالرشكات العاملية

	wحاجة الرشكات اىل التحليل الوظيفي

	wالتحليل الوظيفي الكيل والجزيئ

	wمخرجات التحليل الوظيفي وكيفية التعامل معها

	wالوسائل الفعالة للتحليل الوظيفي

التوظيف:

	wعملية التوظيف باعتبارها عملية اساسية يف ادارة املوارد البرشية

	wمصادر توظيف القوى العاملة

	wبدائل التوظيف بالرشكة

	wاالستقطاب الفعال ودوره يف تحقيق الربحية وتقليل النفقات

عملية االختيار والتعيني:

	w تصميم عملية االختيار والتعيني مبا يحقق كفاءة الرشكة

	wاملداخل املستخدمة يف تحقيق عملية االختيار والتعيني الفعالة

	w:املقابلة الشخصية

	wانواع املقابالت الشخصية

	wطرق ادارة املقابالت الشخصية

	wدور مدير املوارد البرشية يف انجاح املقابالت الشخصية

	wمراحل واجراءات املقابالت الشخصية

	wارسار نجاح املقابالت الشخصية من واقع خربات املحرتفني يف الرشكات العربية

	w :اختبارات التوظيف

	w انواع اختبارات التوظيف

	wسامت اختبار التوظيف الفعال

	wالتعرف عىل االختبار املالئم للوظيفة والرشكة

	wدور اختبار التوظيف كأداة فعالة يف عمليات التوظيف

التدريب والتطوير والتوجيه: 

	wأوال : برامج االرشاد والتوجيه

	w برامج االرشاد والتوجيه للموظفني الجدد

	wتصميم برامج االرشاد والتوجيه ودور ادارة املوارد البرشية يف ذلك

	wتكيف املوظفني الجدد مع بيئة العمل واعضاء فريق العمل

	w ثانياً : التدريب والتطوير

	wالفرق بني التدريب والتطوير

	w تحديد االحتياجات التدريبية بالرشكة

	w دور املوارد البرشية يف اختيار الحقائب التدريبية

	wتصميم الربنامج التدريبي الفعال

	wتطوير الربنامج التدريبي الفعال

	wاجراءات تنفيذ الربنامج التدريبي الفعال

	w الطرق الحديثة يف تقييم التدريب

تقييم أداء الموظفني:

	wمفهوم تقييم االداء الوظيفي

	wالعالقة بني تقييم االداء وادارة االداء

	wطرق واساليب تقييم اداء املوظفني

التحفزي والتعويضات )البدالت(:

	w نظرية تحفيز املوظفني

	wطرق تحفيز املوظفني

	w)أنواع التعويضات )البدالت

	wالعدالة يف تخصيص بدالت املوظفني

	wتنافسية البدالت واالمتيازات
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سلم الرواتب )هيكل االجور(:

	wتصميم سلم الرواتب

	wعدالة سلم الرواتب

	w تقييم رواتب املوظفني

ورش عملية وتطبيقية:

	w يف مجال إدارة املوارد البرشية Microsoft Excel تطبيقات برنامج

	w يف مجال إدارة املوارد البرشية Microsoft Word تطبيقات برنامج

	wاستخدام الشبكات االجتامعية يف التوظيف والتحرى عن املرشحني للوظائف

إدارة األجور واحلوافز والمزايا الوظيفية:

	wالنواحي األساسية للتعويضات

	wالعوامل األساسية املحددة ملعدالت األجور

	wوضع معدالت األجور

	wالقضايا الراهنة يف إدارة التعويضات

	wالطرق املستخدمة يف تحفيز العامليني

	wنظم سداد األجر املتغري

	wكيفية زيادة فعالية نظم التحفيز

	wاألجازات مدفوعة األجر

	wمزايا التأمني

	wمزايا التقاعد عن العمل

	wاملزايا والخدمات املقدمة للموظفني

	wبرامج املزايا املرنة

الترشيعات القانونية وتكافؤ الفرص:

	wمقدمة لقانون العمل وقوانني التأمينات اإلجتامعية

	wأدارة عقود العمل

	wتحديد األجور واملرتبات وفقا لقانون العمل

	wتحديد التأمينات اإلجتامعية

	wالتعامل مع دعاوى وشكوى العاملني

	wكيف ميكن إثبات واقعة التمييز يف املعاملة

	wاإلجراءات التأديبية وفقا لقانون العمل

	wرشوط إنهاء خدمة العاملني

	wأسباب اإلهتامم بأمن وسالمة العاملني

	wأساسيات قانون األمن الوظيفي

	wدور اإلدارة العليا يف تحقيق األمن واآلمان

	wأسباب احوادث وكيفية الوقاية منها

	wسالمة العاملني: املشاكل والحلول

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



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

) اإلدارة االستراتيجية المتقدمة للموارد البشرية وقيادة االعمال - 10 أيام(

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.


