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تخطيط القوى العاملة وتحليل البيانات

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

مقدمة:

تخطيط القوى العاملة هو أحد أهم عمليات الموارد البشرية إذ يرتبط بكل وظيفة أخرى في مجال الموارد البشرية. ومن ميزات تخطيط القوى العاملة : التوافق بين استراتيجية 

األعمال واحتياجات رأس المال البشري، توضيح األدوار والمسؤوليات الحالية والمستقبلية، بناء خطط واضحة للتدريب والتنمية والتوظيف، ضمان نقل المعرفة عبر القوى العاملة 

المتعددة األجيال، تعظيم مساهمة كل موظف، الحد من االضطراب المرتبط باالستقاالت المفاجئة، وتنبؤ الفجوات في الموهبة، واتخاذ الخطوات الالزمة للحد من هذه الثغرات.

في هذه الدورة " تتخطيط القوى العاملة وتحليل البيانات " ستتمكن من معرفة محفزات تخطيط القوى العاملة ومؤشرات األداء الرئيسية باإلضافة إلى النموذج التشغيلي لتنبؤ 

العرض والطلب على الموارد البشرية، وتوضيح كيفية سد الثغرات بمجموعة متنوعة من المبادرات. باإلضافة إلى ذلك سيحظى المشاركون بفرصة تعلم وتطبيق تقنيات التنبؤ 

التي تستخدم عادة في تخطيط القوى العاملة.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

تحديد تخطيط القوى العاملة في إطار إدارة الموارد البشرية 	

شرح كيف يرتبط تخطيط الموارد البشرية مع الخطة االستراتيجية العامة للمؤسسة 	

التعرف على المفاهيم االقتصادية المتعلقة بالعرض والطلب وكيفية تطبيقها في سوق العمل 	

تطبيق أدوات التنبؤ المتعلقة بالعرض والطلب على أنواع مختلفة من الموارد البشرية كماً ونوعاً 	

التعرف على العالقة بين تخطيط الموارد البشرية وعملية التوظيف 	

وصف أهمية فهم سوق العمل الخارجي لتخطيط القوى العاملة 	

صياغة استراتيجيات التوظيف لسد فجوات العمل سواء كانت نقص أو فائض 	

تطبيق فوائد تحليل الفجوة وتخطيط السيناريو لسد الفجوة بين توافر العمال واحتياجاتك التنظيمية  	

 تعلم المهارات الخمس إلدارة المواهب التي يمكنك سحبها إلحداث التغيير  	

 التعرف على كيفية اتخاذ نهج رشيقة للتخطيط وكيفية بدء خطط العمل الخاصة بك 	

تطبيق تقنيات إعداد الموازنات لتخطيط القوى العاملة 	

منهجية التدريب:

تقوم منهجية التدريب لدينا في هذه الدورة التدريبية ، على أسس المشاركة والتفاعل والممارسة العملية لمساعدة المشاركين على ترسيخ وتوكيد معارفهم ومهاراتهم التي يكتسبونها 

المحاكاة، تمثيل األدوار،  تقنيات ووسائل تدريبية متنوعة ومنها:  المباشرة. ونستخدم مجموعة  الخبرة  التدريب من خالل  البرنامج ، مما يساعد على تعزيز عملية  خالل فترة 

العروض المرئية ، األلعاب واألنشطة التدريبية ، حلقات النقاش ودراسة الحاالت العملية.

الفئات المستهدفة:

 محترفو الموارد البشرية أو المديرون واخصائيي التدريب الذين يرغبون في تعزيز هذه الممارسة إلى مستوى استراتيجي داخل المؤسسة.  
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المحتويات األساسية:

تخطيط القوى العاملة وتحليل البيانات

ختطيط القوى العاملة:

مراحل تخطيط القوى العاملة 	

تحليل المعروض 	

تحليل الطلب 	

تحليل الفجوة 	

بحث الحلول 	

العوامل المؤثرة في خطة القوى العاملة 	

االستفادة من تكنولوجيا المعلومات في تخطيط القوى العاملة 	

ماهية ختطيط القوى العاملة:

متطلبات نظام تخطيط القوى العاملة الفعال 	

مراحل تخطيط القوى العاملة 	

أسس اإلستقطاب و اإلختيار و التعيين الجيد للقوى العاملة 	

مراحل عملية اإلختيار و التعيين الجيد للقوى العاملة 	

تنمية مهارات القوى العاملة داخل و خارج المنظمة 	

أهم التحديات التى تواجه التخطيط االستراتيجى للموارد البشرية 	

تخطيط القوى العاملة وتدريبها فى ظل االقتصاد المبنى على المعرفة 	

أسس المحافظة على القوى العاملة و صيانتها 	

حاالت و مشاكل تطبيقية في مجال تخطيط القوى العاملة  	

أاسسيات ختطيط القوى العاملة:

تخطيط القوى العاملة للحصول والحفاظ عليها وتنميتها 	

تعريف تخطيط القوى العاملة 	

التخطيط االستراتيجي وتخطيط القوى العاملة 	

هل يتعلق األمر بمسألة العرض والطلب؟ 	

تخطيط القوى العاملة وتنبؤ احتياجات الموظف 	

أهداف ومراحل تخطيط القوى العاملة 	

برامج تخطيط القوى العاملة 	

فوائد تخطيط القوى العاملة 	

مفاتيح لتخطيط القوى العاملة بشكل ناجح 	

	 )KPIs( مؤشرات األداء الرئيسية لتخطيط القوى العاملة

عملية ختطيط القوى العاملة بشكلها المتكامل:

دراسة سوق العمل 	
تحديد المتغيرات أو العوامل ذات األثر على تخطيط القوى العاملة 	
تحديد األساليب التي يمكن استخدامها في عملية التنبؤ. 	
تقدير حجم ونوعية القوى العاملة  المطلوبة في المنظمة 	
معالجة نتائج التحليل 	
طبيعة خطط القوى العاملة وخطواتها المنهجية 	
تحديد أنواع الوظائف ونوعيات األفراد المطلوبين 	
تحديد أعداد االفراد الالزمين لكل نوعية من الوظائف 	
التنبؤ بالمتاح داخل المنظمة وفي سوق العمل مع كل نوعية 	
تحديد الفائض أو العجز في كل مجموعة من الوظائف 	
تحديد أساليب معالجة الفائض أو العجز 	

التعاقب الوظيفي:

خطوات تخطيط التعاقب الوظيفي 	
تحليل متطلبات التدريب والتطوير 	
تنفيذ متطلبات التدريب والتطوير 	

التحليل الوظيفي:

معلومات عن التحليل الوظيفي 	
طرق جمع بيانات التحليل الوظيفي 	
مصادر بيانات التحليل الوظيفي 	
مخرجات التحليل الوظيفي 	
إرشادات لكتابة الوصف الوظيفي 	
تحديد الكفاءات الوظيفية ومصادرها 	

النموذج التشغييل لتخطيط القوى العاملة:

تحليل تخطيط القوى العاملة 	
عملية التوظيف االستراتيجية 	
أسباب وجود تباين بين العرض والطلب 	
تخطيط القوى العاملة الساكن مقابل الديناميكي 	
تحليل الطلب وتنبؤ احتياجات الموظفين 	

تحليل االتجاه 	
التحليل النسبي 	
التبعثر 	
منهجية مانينغ الصفرية 	
مرحلة تحليل العرض 	
مرحلة تحليل التباين 	

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:

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

)تخطيط القوى العاملة وتحليل البيانات(

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.


