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المحتويات األساسية:

االخصائي المعتمد في عالقات الموظفين
Certified Employee Relations Professional
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MEMBER

مقدمة:

تعبر إدارة العالقات بين الموظفين عن كيفية تحديد مهمات الموظفين و تحديد األسلوب 
القانوني و اإلنساني في التعامل مع خالفات الموظفين و العمل على ضبط أداء الموظفين 
التقارير حول مؤشرات  بإدارة وتقديم  الموظفين  يقوم موظفو عالقات   . المؤسسة  في 
األداء،  وإدارة  السياسات،  وفرض  الشكاوى،  مع  والتعامل  التشغيلية،  الرئيسية  األداء 
والتعامل مع عملية التواصل الداخلية، وتعزيز الوظائف االجتماعية وغيرها. صممت 
هذه الدورة لتسليط الضوء على جميع األنشطة الممكنة في إطار هذه الوظيفة: من اإلدارة 
بالمعرفة  المشاركين  تجهيز  وكذلك  الموظفين،  بشكاوى  المتعلقة  القرارات  اتخاذ  إلى 
الالزمة لتحسين مستوى وعيهم ومستوى المشاركة في مهام وظيفة عالقات الموظفين.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:
تحديد دور موظفي العالقات ضمن المؤسسة وضمن إدارة الموارد البشرية 	
التعامل بانسجام مع األقسام ذات الصلة وفقا لقوانين العمل الوطنية 	

	  )KPls( الرئيسية  األداء  ومؤشرات  البشرية  الموارد  تحليالت  واستخدام  إنشاء 
لهيكلة استراتيجيات تشغيلية لقسم عالقات الموظفين 

إجراء استطالعات عن رضا الموظف وتفسير نتائجها 	
التفريق بين التدريب واالستشارة وتطبيق كل منهما داخل بيئة العمل 	
تحليل بيانات إدارة األداء لتقديم التقارير والمشورة بشأن األداء واإلنتاجية 	
إعداد مقابالت ما قبل نهاية الخدمة وتحليل النتائج للحد من التسرب الوظيفي 	

المنهجية:

سيتم استخدام األنشطة ولعب األدوار والفيديو كنماذج لألنظمة المطبقة في مكان العمل 
ودراسات الحالة والتمارين العملية وانشطة المحاكاة.

الفئات المستهدفة:

موظفو العالقات وإدارة الموارد البشرية أوالموظفون واإلداريون المسؤولون عن دعم 
الموظفين واألقسام األخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

إدارة االبتكار ىف منظومة إدارة الموارد البرشية وعالقات الموظفني:

مفهوم وأهمية االبتكار وشروطه 	
مواصفات المورد البشرى المبتكر 	
كيف تبنى الشخصية االبتكارية فى منظومة إدارة الموارد البشرية 	
دور إدارة الموارد البشرية فى تنمية التفكير االبتكارى 	
الدعائم األساسية التى يجب توافرها فى مدراء الموارد البشرية والتدريب لكى تتحقق  	

منظومة تنمية الموارد البشرية

إدارة الموارد البرشية ودورها ىف إدارة عالقات الموظفني:

اإلتجاهات الحديثة فى إلدارة الموارد البشرية االستراتيجية 	
تحليل عناصر اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية 	
معوقات إعداد سياسات إدارة الموارد البشرية 	
الدعائم الواجب توافرها فى إدارة الموارد البشرية 	
التحديات التى تواجه إدارة الموارد البشرية االستراتيجية 	
دور إدارة الموارد البشرية فى إدارة عالقات الموظفين 	

منظومة عملية االتصال ىف إدارة عالقات الموظفني:

الدروس المستفادة لالتصال الفعال ودورها فى إدارة عالقات الموظفين 	
مبادىء االتصال الفعال 	
كيف تحقق االتصال الفعال مع الموظفين 	
االتصال الفعال ومهارات التفاعل مع الموظفين 	
متطلبات تحفيز الموارد البشرية 	
إدارة الموارد البشرية فى إدارة عالقات الموظفين 	

إدارة الزناع بني الموظفني وحتسني عالقات العمل:

مفهوم إدارة النزاع 	

مشكالت التعامل مع الموظفين وكيفية المواجهة 	

استراتيجيات إدارة الصراعات 	

لماذا يجب تحسين عالقات الموظفين 	

وسائل تحسين عالقات الموظفين 	

مماراست إدارة رأس المال البرشى من خالل عالقات الموظفني:

اإلبداع وتنمية المواهب القيادية 	

مستوى تفكير وجودة العاملين 	

عالقات الموظفين وإدارة رأس المال البشرى 	

قدرة العاملين على المشاركة فى إتخاذ القرارات 	

خصائص ومعوقات التفكير اإلبداعى 	

قياس رأس المال البشرى 	

كيف ميكن تدعيم العالقات اإلجيابية ىف عالقات الموظفني:

مصفوفة إدارة التغيير وتطوير تطوير فكر الموظفين 	

اساليب التغلب على المعيقات التى تقف أمام عالقات الموظفين 	

دور المدراء فى إقامة عالقات بناءة بين الموظفين فى المؤسسة 	

إدارة الوقت وتحديد األولويات 	

تبسيط إجراءات العمل وتحسين عالقات الموظفين 	

كيف نساعد الموظفين على التفاعل الفعال 	



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

)االخصائي المعتمد في عالقات الموظفين(
Certified Employee Relations Professional

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.


