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التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية ®

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

المحتويات األساسية:
مقدمة:

تعتبر إدارة الموارد البشرية من أهم وظائف اإلدارة لتركيزها على العنصر البشري والذي يعتبر أثمن مورد لدى اإلدارة و األكثر تأثيًرا في اإلنتاجية على اإلطالق، إن إدارة 

وتنمية الموارد البشرية تعتبر ركناً أساسياً في غالبية المنظمات حيث تهدف إلى تعزيز القدرات التنظيمية، وتمكين الشركات من استقطاب وتأهيل الكفاءات الالزمة والقادرة على 

مواكبة التحديات الحالية والمستقبلية. تم تصميم هذه الدورة المكثفة لتزويد المشاركين بالمهارات والمعارف الحديثة في:  تصميم سياسات وممارسات ادارة الموارد البشرية وفق 

استراتيجية المؤسسة، ادارة الموارد البشرية فى ظل استراتيجيات االعمال الحديثة وفق متغيراتها، ستساعدك هذه الدورة التدريبية في الحفاظ على عالقة فعالة بين الموظفين 

واصحاب المصلحة، باإلضافة إلى دعم الموظفين وتحفيزهم.  

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

شرح األدوار الجديدة إلدارة الموارد البشرية الحديثة 	

مفهوم التميز  فى إدارة الموارد البشرية 	

تصميم سياسات وممارسات ادارة الموارد البشرية 	

أركان التغيير للتحول الرقمى فى إدارة الموارد البشرية على مستوى األعمال 	

ادارة الموارد البشرية فى ظل استراتيجيات االعمال الحديثة وفق متغيراتها 	

االستخدام األفضل لألدوات الرقمية فى إدارة الموارد البشرية 	

كيفية القيام بتخطيط الموارد البشرية وتنميتها 	

إعداد مقاييس لألداء مثل تحليل الوظيفة ، تقييم الوظيفة ، وتقييم األداء 	

اتقان  معالجة القضايا على نحو فعال في العالقات الصناعية 	

تحديات إدارة الموارد البشرية وسبل المواجهة فى عصر عدم اليقيين والغموض 	

مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه اخصائي الموارد البشرية وطرق حلها 	

التركيز على تنمية الموارد البشرية باعتباره مجال للممارسة المهنية 	

توضيح العالقة بين تنمية الموارد البشرية وأهداف المنظمة واستراتيجياتها 	

المحافظة على الموارد البشرية )األمن الوظيفي والصحة الوظيفية( 	

معرفة واتقان المكونات الئيسة لنظام تطوير الموارد البشرية و تدريب وتطوير الموظفين وفق استراتيجة المؤسسة 	

المنهجية:

ومن بين منهجيات التدريب المستخدمة في هذه الدورة القيام بتحليل التوجهات الحديثة إلدارة الموارد البشرية وتمارين لبناء المهارات ولعب األدوار وعرض بعض مقاطع الفيديو. 

إضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص وقت كاٍف في كل يوم الكتشاف مواضيع إضافية مثيرة لالهتمام والتحديات التي نواجهها ادارة الموارد البشرية  في مكان العمل..

الفئات المستفيدة:

جميع العاملين بإدارات الموارد البشرية، مدراء ومسؤولى إدارات الموارد البشرية، مسؤولى التدريب والتنظيم والتطوير اإلدارى والوظيفى وجميع العاملين والمديرين المهتمين 

بتلك الموضوعات الحيوية .
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التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية ®

المحتويات األساسية:

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

نظرة عامة عىل الموارد البرشية :

 تعريف الموارد البشرية  	

 أهداف الموارد البشرية  	

 دور الموارد البشرية في سياق األعمال  	

 هيكل إدارة الموارد البشرية  	

 التحديات التي تواجهها إدارة الموارد البشرية  	

األسس العلمية احلديثة لسيااست إدارة الموارد البرشية:

المفاهيم واألبعاد الحديثة لسياسات وممارسات  إدارة الموارد البشرية 	

أهداف إدارة الموارد البشرية فى ظل التغيرات االستراتيجية 	

 ضمان فعالية سياسات وإجراءات الموارد البشرية : 	

 مراقبة أداء عمليات الموارد البشرية  	

 مراجعات سياسة الموارد البشرية  	

الموائمة بين إدارة الموارد البشرية والتكنولوجية المعاصرة 	

تحديات سياسات إدارة الموارد البشرية وسبل المواجهة 	

التحول الرقمى إلدارة الموارد البرشية:

المفهوم واألهداف 	

دور فرق الموارد البشرية فى التحول الرقمى للموارد البشرية 	

االستخدام األفضل لألدوات الرقمية فى إدارة الموارد البشرية 	

كيف تتجاوز أقسام الموارد البشرية فى العصر الرقمى 	

أركان التغيير للتحول الرقمى للموارد البشرية 	

كيف تتجاوز أقسام الموارد البشرية تحديات التحول الرقمى 	

إدارة الموارد البرشية القامئة عىل الكفاءات:

نظرة شاملة عن نظرية الكفاءات 	

أنواع الكفاءات 	

أهمية الكفاءات 	

أمثلة على أطر عمل الكفاءات 	

 التعلم والتطوير :

 متطلبات التدريب  	

 تحديد الفجوات في المهارات  	

 ترتيب التدريب  	

 دعم إدارة المواهب  	

 عالقات الموظفني :

 إدارة الصراع  	

 التظلم والتأديب  	

 مشاركة الموظفين  	

تقويم األداء الوظيفى:

فوائد استخدامات تقويم األداء الوظيفى 	

اخطاء تقويم األداء الوظيفى 	

مقابالت تقويم الداء الوظيفى 	

ورشة عمل:

تصميم ممارسات ادارة الموارد البشرية وفق استراتيجية األعمال 	



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

)تصميم ممارسات ادارة الموارد البشرية وفق استراتيجية األعمال(
كفاءات وجدارات إدارة الموارد البشرية في تحقيق التميز المؤسسي

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.


