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شريك اعمال الموارد البشرية - مستوى متقدم

مقدمة:

باعتبارك شريك أعمال الموارد البشرية، ستكون مسؤول عن تنسيق أهداف العمل مع الموظفين واإلدارة في وحدة األعمال المختارة. صياغة الشراكة في الموارد البشرية لتقديم 

خدمات ذات جودة عالية لإلدارة والموظفين الذي بدوره يؤدي إلى عكس األهداف التجارية للمنظمة، باإلضافة إلى تقييم وتوقع احتياجات الموارد البشرية، تقديم المشورة لإلدارة 

التحليل والبرامج والسياسات، وضع  حول القضايا المتعلقة بالموارد البشرية والتواصل بين الشركات والموارد البشرية األخرى ، تطوير ، حلول الموارد البشرية من خالل 

توجيهات لسياسة الموارد البشرية وتحديد االحتياجات التدريبية لوحدة األعمال المختلفة

تم تصميم هذا البرنامج التدريبي ليقدم افضل المنهجيات والممارسات العالمية في الموارد البشرية لتصبح شريكاً استراتيجياً،  تطرح هذه الدورة أهمية دور إدراة الموارد البشرية 

كشريك إستراتيجي في المؤسسة واألطر المتبعة لصياغة إستراتيجية المؤسسة وتعميمها على مستوى إدارة الموارد البشرية. إضافة الى ذلك، تطرح هذه الدورة مفهوم شريك 

أعمال الموارد البشرية، األدوار والمسؤوليات الموكلة إليه وكيفية التواصل مع االدارات واألقسام.

أهداف الدورة:

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

فهم الدور االستراتيجي الدارة الموارد البشرية�	

وصف اآلثار المترتبة على الدور الحديث للموارد البشرية في "صناعة المواهب"�	

معرفة القيمة التي يضيفها دور أخصائيي الموارد البشرية كشريك لألعمال إلى المؤسسة ومساهمته في تحقيق األهداف المرجوة للمؤسسة�	

تطبيق األدوار والمسؤوليات المختلفة المتعلقة بدور أخصائي الموارد البشرية شريك األعمال�	

تحديد دور شريك أعمال الموارد البشرية والمهارات المطلوبة�	

المنهجية:

 )HRBP( يتبع المستشار في هذه الدورة التدريبية منهجية ورش العمل في تحفيز المشاركين لتحديد األدوار والمسؤوليات المختلفة ألخصائي الموارد البشرية كشريك في األعمال

ضمن ممارسات اإلدارة الحديثة، وذلك إلى جانب المهارات والكفاءات التي على مهنيي 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:

مدراء ورؤساء إدارات واقسام الموارد البشرية، أخصائي الموارد البشرية  ، مستشارو الموارد البشرية، شريك أعمال الموارد البشرية، وجميع المتخصصين الذين يرغبون 

بتوسيع معرفتهم عن الدراسات النظرية للموارد البشرية
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شريك اعمال الموارد البشرية - مستوى متقدم

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

المحتويات األساسية:

لمحة عامة عن ادارة الموارد البشرية:

مقدمة والتعريف بإدارة الموارد البشرية�	

تاريخ إدارة الموارد البشرية�	

دور المهني في الموارد البشرية�	

تعريف وتحديد أصحاب العالقة الداخليين والخارجيين�	

شريك أعمال الموارد البشرية:

فكرة نموذج شريك أعمال الموارد البشرية�	

العالقة بين إدارة الموارد البشرية وشريك أعمال الموارد البشرية�	

تعريف شريك أعمال الموارد البشرية�	

دور شريك أعمال الموارد البشرية:

فهم بيئة األعمال التحديات والمشاركة في صياغة االستراتيجية�	

توفير الموارد البشرية�	

دعم المشاريع المشتركة�	

حّل المشاكل�	

مهارات شريك أعمال الموارد البشرية:

المهارات الشخصية�	

المهارات القيادية�	

المهارات االستراتيجية�	

مهارات شريك أعمال الموارد البشرية – الشخصية:

مهارات التواصل�	

مهارات التفاوض�	

مهارات حّل النزاعات�	

مهارات شريك أعمال الموارد البشرية – القيادية:

تعريف القيادة�	

القيادة مقابل اإلدارة�	

نظريات القيادة�	

مهارات شريك أعمال الموارد البشرية – إدارة األعمال:

مفهوم اإلستراتجية وادارتها�	

سلسلة تطوير القيمة�	

مفهوم أصاحب العالقة�	

المسح البيئي�	

قياس أداء وصحة المؤسسة المالية�	

الشريك االستراتيجي:

استيعاب كيف يمكن ألخصائي الموارد البشرية دعم األعمال في دوره الجديد �	

كشريك لألعمال

استيعاب المواهب الالزمة لنجاح المؤسسة�	

تعديل استراتيجيات الموارد البشرية استجابة لتغييرات احتياجات األعمال�	

تحديد المشكالت المتعلقة بالمواهب قبل تأثيرها على األعمال�	

تحديد وتطبيق المؤشرات األساسية للموارد البشرية�	

مؤشرات األداء األساسية والذكية SMART إلدارة الموارد البشرية�	

استخدام مؤشرات األداء األساسية إلدارة الموارد البشرية في قياس أثر مبادرات �	

الموارد البشرية التي يمكنها المساهمة في زيادة األرباح المؤسسية وتحقيق 

نجاحها



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

)شريك اعمال الموارد البشرية - مستوى متقدم(
تحديد وفهم االدوار االستراتيجية لمحترفي 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.


