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إدارة الجودة الشاملة في إدارة الموارد البشرية

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

مقدمة:

يعتمد تحقيق األداء الفعال في المنظمات بشكل أساسي على التوافق واالنسجام الذي يتحقق بين وحدات المنظمة الداخلية، ومن هنا تظهر أهمية الربط بين مجاالت إدارة الموارد 

البشرية مع بعضها البعض ومع باقي الوحدات والبرامج اإلدارية في المنظمة كبرامج الجودة. في العقود الماضية كانت مسؤولية الجودة منحصرة في قسم إدارة الجودة والذي يضم 

مجموعة من المهندسين والمصممين للجودة، أما اآلن أصبحت الجودة مسؤولية كافة األفر اد في   المنظمة بما في ذلك قسم إدارة الموارد البشرية.

يتضمن هذا  البرنامج التدريبي وصفا للجودة الشاملة ومفاهيمها ونظرياتها وتطبيقها على الموارد البشرية في المنظمة, بحيث تصبح القرارات المرتبطة بإدارة الموارد البشرية 

موافقة لمعايير الجودة العالمية. ويتحقق هذه الهدف من خالل مناقشة الحاالت الدراسية التي تربط بين الجودة الشاملة والممارسات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية في المنظمة. 

بطريقة علمية موضوعية لنستخلص في األخير أن إلدارة الموارد البشرية دورا هاما وفاعال في تطبيق إدارة الجودة الشاملة حيث تقوم بتقديم الدعم الكافي لها من خالل العمل على 

تطوير الموظفين وتحقيق والئهم الذي ينعكس بدوره على تحسين األداء.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	w.التعرف على األساليب الحديثة للموارد البشرية

	w.التعرف بالخطوات المتسلسلة الواجب االلتزام بها من أجل تحقيق معايير الجودة العالمية اآليزو ضمن العمل فى الموارد البشرية

	w.التأهيل لتنمية فكرهم حول التغيرات الضرورية الواجب عملها ضمن شركاتهم من أجل مواكبة العالم المعاصر ومعايير الجودة الدولية

	w.تطبيق معايير ومفاهيم الجودة الشاملة في إدارة الموارد البشرية

	w.تطبيق قواعد الجودة الشاملة بصفة عامة وإدارة الموارد البشرية بصفة خاصة

	w.التعرف على أحدث استراتيجيات الموارد البشرية باستخدام فلسفة التميز والجودة الشاملة

المنهجية:

هذه الدورة التدريبية  تتبع منهجية تحفيز المشاركين لتحديد األدوار والمسؤوليات المختلفة ألخصائى الموارد البشرية فى تطبيق إدارة الجودة الشاملة ضمن ممارسات اإلدارة 

الحديثة للموارد البشرية، وذلك إلى جانب المهارات والكفاءات التى على مهنيى الموارد البشرية اكتسابها وإتقانها لتفعيل دورهم، وتستخدم الدورة التدريبية مزيجاً متنوعاً من 

أساليب التدريب ومنها: العروض التقديمية من المستشار، العصف الذهني ، دراسة الحاالت، األنشطة الجماعية، ولعب األدوار.

الفئات المستهدفة:

	wمدراء إدارات الموارد البشرية والتطوير الوظيفي والتدريب

	wرؤساء اقسام الموارد البشرية والتطوير

	wالمشرفين والمسئولين عن شؤون التدريب

	wموظفى إدارة الموارد البشرية
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المحتويات األساسية:

إدارة الجودة الشاملة في إدارة الموارد البشرية

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

مفاهيم أاسسية لتطبيق مدخل إدارة اجلودة الاشملة:

	w التعريف بإدارة الجودة الشاملة
	wتهيئة الثقافة التنظيمية لتطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة
	w إستخدام وسائل إدارة الجودة الشاملة )تحليل باريتو- تحليل السبب واألثر( فى

تحديد أولويات التطوير
	wمتطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة
	wمعوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة
	wمؤشرات نجاح إدارة الجودة الشاملة
	w حاالت وتطبيقات عملية

األاسليب احلديثة ىف إدارة الموارد البرشية وفقا لمعايري اجلودة 
الاشملة:

	wمعايير قياس فعالية وكفاءة الموارد البشرية
	w المراحل التسلسلية من أجل الحصول على شهادة اآليزو للجودة فى إدارة الموارد

البشرية
	wشروط وإجراءات نظام إدارة الموارد البشرية وفق مقياس اآليزو
	wمعايير الجودة األساسية التي يمكن من خاللها قياس فعالية التنمية البشرية
	wكيفية إدارة الموارد البشرية وفق رؤية مقياس اآليزو
	wالتدريب والتطوير واالستثمار في الموارد البشرية
	wحاالت وتطبيقات عملية

التمزي واجلودة الاشملة ىف حتليل وتوصيف الوظائف وختطيط الموارد 
البرشية:

	wإدارة الموارد البشرية بفلسفة التميز والجودة الشاملة
	w التميز والجودة الشاملة فى تحليل الوظائف ووصفها وإعداد بطاقات الوصف

الوظيفى
	wالجودة الشاملة فى تخطيط الموارد البشرية
	wأساليب التنبؤ بالطلب من الموارد البشرية
	wكيفية إعداد خرائط اإلحالل وفقا لتخطيط الموارد البشرية
	wالتميز والجودة الشاملة فى تخطيط وتنمية المسار الوظيفى
	wحاالت وتطبيقات عملية

التمزي واجلودة الاشملة ىف التوظيف وتقويم األداء الوظيفى:

	wالتميز والجودة الشاملة في االستقطاب واالختيار والتعيين

	wالجودة الشاملة ضرورة حتمية كمعيار للقدرة التنافسية

	wالجودة كأسلوب فعال فى عمليات التقييم والتقويم لألداء الوظيفى

	wالجودة الشاملة كأسلوب علمى وعملى فى تحديد معايير األداء الوظيفى

	wدور الجودة الشاملة فى تطوير األداء اإلستراتيجى

	wكيف يمكن للموارد البشرية تحقيق التميز من خالل تطوير الفعالية والكفاءة

	wحاالت وتطبيقات عملية

التمزي واجلودة الاشملة ىف التدريب والتطوير الوظيفى:

	wمنهج التغيير بإستخدام "نظرية كايزن" في تحديد المتطلبات التدريبية

	w عوامل نجاح عمليات التدريب االستراتيجي من خالل تطبيق معايير الجودة

الشاملة

	wالمعايير األربعة عشر لتوافر شروط الجودة في العملية التدريبية

	wمبادئ "واين" للجودة في تقييم التدريب االستراتيجى

	wالنماذج المتقدمة في تقييم وتقويم التدريب

	wالمعايير األساسية التي يجب توافرها وقياسها في التدريب لتحقيق األهداف

	wحاالت وتطبيقات عملية



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

)إدارة الجودة الشاملة 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.


