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

مقدمة:

 يعتمد النجاح التنظيمي على جذب المستوى المناسب ومزيج المهارات لتلبية احتياجات العمل المتغيرة باستمرار. ستمنحك هذه الشهادة في إدارة الموارد والتوظيف وتخطيط 

المواهب المعرفة والمهارات الالزمة لضمان قدرة الشركة على التخطيط ألفضل الموظفين وجذبهم بطريقة فعالة وفعالة من حيث التكلفة. إدارة المواهب هي واحدة من أكبر 

اهتمامات اإلدارة العليا وإدارة المواهب الجيدة تبدأ بالتخطيط وتوظيف النوع المناسب من األشخاص، مع المهارات المناسبة في الوقت المناسب. ستأخذك هذه الدورة خالل عملية 

فعالة إلدارة الموارد. سيمنحك خبرة في التوظيف للتأكد من اختيار أفضل األشخاص وسيوضح لك كيفية إدارة تلك المواهب بمجرد انضمامهم إلى الشركة ، من التعريف إلى 

تخطيط التعاقب. 

أهداف الدورة :

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

 فهم العوامل التي تؤثر على أنظمة وعمليات إدارة الموارد والتوظيف والمواهب في المنظمة½	

 تعلم استراتيجيات لجذب المواهب ½	

 تحديد الموارد المناسبة وطرق التوظيف ½	

 الخبرة في إجراء المقابالت ألدوار محددة ½	

 فهم أهمية الحث الفعال وكيفية االنتقال إلى "اإلعداد" ½	

 استخدم وسائل التواصل االجتماعي لتحسين التوظيف واإلعداد ½	

المنهجية:

يتم إشراك المشاركين في لعب األدوار بصورة مكثفة لمساعدتهم على تطوير مهارات التوجيه واإلرشاد، وسيقوم المشاركون أيضا بتقديم عروض تقديمية قصيرة أمام المجموعات 

إلثبات فهمهم لمواد الدورة، كما سيتم استخدام األنشطة الفردية والجماعية في حل التمارين ودراسة الحاالت، وستتاح للمشاركين فرصة تقييم أساليبهم الشخصية في التوجيه 

واإلرشاد باستخدام مجموعة أدوات التقييم الذاتي الفعالة.

الفئات المستهدفة:

هذه الدورة مخصصة لك إذا كنت في دور دعم الموارد البشرية، ويشمل ذلك : شركاء أعمال الموارد البشرية،   أخصائيو الموارد البشرية ،  مدراء الموارد البشرية ،  قادة الموارد 

البشرية ،  محترفو إدارة المواهب ،  محترفو تطوير المنظمات،  محترفو التعلم والتطوير )L & D( ،  مستشارو الموارد البشرية ،  الرؤساء التنفيذيون ،  المدراء المباشرون ،  القادة 

التنظيميون في جميع أنحاء الصناعة .



نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.½	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971½	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي: 

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة½	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

) شهادة في إدارة الموارد والتوظيف وتخطيط المواهب (

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.


