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الهيكلة االستراتيجية للموارد البشرية

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

مقدمة:
 / المؤسسة  لعمليات أعمال  الكامل  النظام  البشرية دورا مهما في  الموارد  إدارة   تلعب 
الشركة. هذا هو السبب  في تقدير أهمية نظام إدارة الموارد البشرية في تحقيق األهداف 
االستراتيجية ومستوى فعالية إدارة المنظمة حيث أن أهم مورد هو - الموارد البشرية - 

يجب أن يعمل على تحقيق النتيجة التي تحتاجها المنظمة. 

الهيكلة  دون  هندستها  وإعادة  األعمال  عمليات  تحسين  توفير  المستحيل  من   لذلك، 
وإعادة  صياغة  إعادة  تعني  العمليات  هذه  وتحسينها.  البشرية  للموارد  االستراتيجية  
تصميم عمليات الموارد البشرية بهدف تحقيق األداء األمثل للموظفين وعمل الشركة 
في  البشرية   للموارد  االستراتيجية  الهيكلة  دور  أهمية  الدورة  هذه  تطرح  بأكملها.  
إدارة  وتعميمها على مستوى  المؤسسة  إستراتيجية  لصياغة  المتبعة  المؤسسة واألطر 
الموارد  أعمال  شريك  مفهوم  الدورة  هذه  تطرح  ذلك،  الى  إضافة  البشرية.  الموارد 
التواصل مع االدارات واألقسام.،  إليه وكيفية  الموكلة  البشرية، األدوار والمسؤوليات 
.®   )HRCI( هذه الدورة التدريبية معتمدة مسبقا من المعهد األمريكي للموارد البشرية

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	w تطبيق واكتساب معرفة متعمقة حول استراتيجية الموارد البشرية 
	wفهم الدور االستراتيجي الدارة الموارد البشرية
	w أفضل الممارسات في مجال الموارد البشرية على غرار المنظمات الرائدة في العالم
	w استراتيجية مع  البشرية  الموارد  إدارة  استراتيجية  ومواءمة  تطوير  أهمية  فهم 

المؤسسة

	wفهم إطار عمل تطوير وتعميم االستراتيجية
	wتحديد وفهم األدوار االستراتيجية لمحترفي الموارد البشرية
	w معرفة  نماذج الموارد البشرية الجديدة وكيفية تنفيذها
	wتحديد دور شريك أعمال الموارد البشرية والمهارات المطلوبة
	w تطبيق واكتساب معرفة متعمقة حول استراتيجية الموارد البشرية
	wبناء العمليات واإلجراءات لقوة عاملة متنوعة ومشاركة
	wال تعرف على كيفية توصيل العمليات واإلجراءات إلى القوى العاملة
	wخلق بيئة تجذب أفضل المواهب وتدربها وتحتفظ بها
	wتعلم أساسيات إدارة األداء وتطوير القوى العاملة
	w وضع خطة لتقييم وإعادة هندسة الموارد البشرية

المنهجية:
تستخدم هذه الدورة مزيجاً من النظرية والتطبيق العملي لتقديم المحتوى، ومن المتوقع 
األداء  تقييم  باجتماعات  القيام  ذلك  في  بما  األدوار  لعب  بتمارين  المشاركون  يقوم  أن 

وجلسات التوجيه.

الفئات المستهدفة:
البشرية،  الموارد  مستشار  الوظيفي،  والتطوير  والتدريب  البشرية  الموارد  اخصائي 
شريك أعمال الموارد البشرية وجميع المتخصصين الذين يرغبون بتوسيع معرفتهم عن 

الدراسات النظرية والممارسات العملية  للموارد البشرية.

المحتويات الرئيسية 

لماذا حنتاج إىل هنج اسرتاتيجي للموارد البرشية؟ 

	w )SHRM( تطوير إدارة الموارد البشرية االستراتيجية 
	w ممارسات الموارد البشرية االستراتيجية
	w نماذج الموارد البشرية الجديدة القائمة الكفاءة 
	w  شركاء األعمال والخدمات المشتركة 
	w نموذج الموارد البشرية المستقبلي -  لتشكيل استراتيجية الموارد البشرية 

 االجتاهات العالمية اليت تؤثر عىل الموارد البرشية المستقبلية :

	w عقد متغير 
	w طرق جديدة أو توظيف واختيار المواهب 
	w الذكاء االصطناعي والروبوتات 
	w العمل مع قوة عاملة عالمية 
	w Z و Y و X األجيال الجديدة -   الجيل 

 قيادة التغيري والموارد البرشية:

	w الفرق بين إدارة التغيير وقيادة التغيير 
	w مراحل رحلة التغيير 
	w إدارة مقاومة الموظف للتغيير 
	w أهمية التواصل أثناء التغيير 
	w "فهم عمليات إدارة التغيير "  أفضل الممارسات 

 إعادة هندسة خدمات الموارد البرشية:

	wإعادة هندسة األنسان المنتج
	wإعادة هندسة محتوى المعارف والمهارات
	wإعادة هندسة رأس المال البشري
	w مساهمة الموارد البشرية في القيمة المضافة
	w  طرق تقييم وظيفة الموارد البشرية
	w خطتك إلعادة الهندسة
	wحاالت عملية و تطبيقية،وورش عمل

عادة هندسة التدريب:

	wإعادة هندسة عمليات النشاط التدريبي
	wإعادة هندسة عناصر العملية التدريبية
	w إعادة هندسة نظم التعلم والتطوير

إعادة هندسة العمليات عالية القيمة يف إدارة الموارد البرشية:

	wإعادة هندسة عملية اختيار العمالة
	wإعادة هندسة المسارات الوظيفية
	wإعادة هندسة تقييم أداء العاملين
	wإعادة هندسة ثقافة المنظمة
	wحاالت عملية و تطبيقية،وورش عمل



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

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

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: 

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.

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)الهيكلة االستراتيجية للموارد البشرية(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................


