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عالقات الموظفين
والجوانب القانونية إلدارة الموارد البشرية

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

المقدمة:

تخضع الموارد البشرية بشكل كبير للقوانين واللوائح. تعرف على كيفية التنقل في تعقيدات عالقات الموظفين / العمل ، والقوانين واللوائح التي تؤثر على الموارد البشريةتم تصميم 

هذه الدورة للممارس العام إلدارة الموارد البشرية )HRM( أو أي شخص يستعد لمهنة كمتخصص في عالقات العمل / الموظفين ، وتوفر مسحا للقوانين واللوائح المهمة التي تؤثر 

على ممارسة إدارة الموارد البشرية المحلية والعالمية.  تشمل الموضوعات نظرة عامة على قوانين الموارد البشرية مثل التوظيف. األجر والساعة ؛ فوائد; تكافؤ فرص العمل ؛ 

وعالقات العمل / الموظفين وقوانين وقواعد وأنظمة السالمة. يتم تغطية جميع مراحل إدارة مسؤولية إدارة الموارد البشرية - من التوظيف إلى إنهاء الخدمة.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

 مراجعة أحدث القوانين واللوائح التي تؤثر على الموارد البشرية 	

 فحص شروط التوظيف واألجر و والمزايا  	

	  )AA( والعمل اإليجابي )EEO( تعرف على تكافؤ فرص العمل 

 استكشاف عالقات العمل / الموظف وقوانين السالمة والقواعد واللوائح  	

التعلم والعمل على جميع مراحل المسؤولية القانونية للموارد البشرية 	

 إيجاد واستخدام الموارد القانونية الموثوقة فيما يتعلق بحل المشكالت التي تحدث في أداء دور الموارد البشرية 	

 صقل المهارات التحليلية المستخدمة في حل مشكالت الموارد البشرية 	

 اكتساب معرفة عملية بقوانين التوظيف / العمل الرئيسية  المحلية والعالمية 	

 اكتساب فهم على المستوى المهني للقياس / التقييم في سياق إدارة الموارد البشرية 	

المنهجية:

تستخدم هذه الدورة مزيجاً من النظرية والتطبيق العملي لتقديم المحتوى ، من انشطة جماعية وتمارين عملية وانشطة محاكاة  وطوال الدورة ، ستتاح لك الفرصة لتطبيق المكونات 

الرئيسية لهذا اإلطار من خالل العمل من خالل مجموعة متنوعة من أنشطة الممارسة.

الفئات المستهدفة:

المديرين  والمديرين،  القادة   ، والمؤسسات  الشركات  في  القانوينة  واالدارات  البشرية  بالموارد  والمهتمين  والمختصين  البشرية  الموارد  موظفي  الموظفين،  عالقات   أخصائي 

المباشرين ، خبراء الموارد البشرية، مستشارو التطوير التنظيمي، المستشارون المستقلون، محترفو الشركات الذين يديرون األشخاص في األعمال .
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عالقات الموظفين
والجوانب القانونية إلدارة الموارد البشرية

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

المحتويات األساسية:

عالقات الموظفني:

تعريف وظيفة عالقات الموظفين 	

المهام والمسؤوليات الرئيسية لموظف عالقات الموظفين 	

	 )HR( مقابل الموارد البشرية )ER( عالقات الموظفين

عالقات الموظفين مقابل إدارة شؤون الموظفين 	

فهم قانون العمل 	

العالقة بين قانون العمل وعالقات الموظفين 	

دراسات الحالة  	

إدارة ملفات وسجالت الموظفني:

األساسيات التي يجب حفظها في السجالت في جميع األوقات 	

تنظيم الملفات: المنهج المنطقي 	

تنظيم الملفات: المتطلبات القانونية 	

قواعد السلوك المهني والتدابير التأديبية 	

مناهج لتحديث ملفات الموظفين 	

التحديث المخصص مقابل التحديث الدوري 	

أتمتة ملفات الموظفين: المزايا والعيوب 	

	 )HRIS( نظم معلومات الموارد البشرية

التصنيف الدولي لنظم معلومات الموارد البشرية الحالية 	

معنويات الموظفني:

تعريف معنويات الموظفين 	

معنويات الموظفين مقابل وضع حالة المؤسسة 	

تقييم معنويات الموظفين 	

المقاربات الموضوعية مقابل المقاربات الذاتية لتقييم المعنويات 	

مؤشرات األداء الرئيسية المختلفة التي تتأثر بمعنويات الموظفين 	

استبيان وضع المؤسسة: المعايير األساسية لتصميم االستبيان 	

تطبيقات عملية وورش عمل  	

تظلمات الموظفني:

تعريف التظلم 	

التظلمات والشكاوى والتأفف 	

إجراءات التعامل مع التظلمات: خطوات موصى بها 	

معدل التظلم ومعدل حل التظلمات 	

مؤشرات األداء الرئيسية لقياس نسبة نجاح التعامل مع التظلم 	

تطبيقات عملية وورش عمل  	

اجلوانب القانونية إلدارة الموارد البرشية:

التشريعـــات العامـــــة لإلدارة والعمـــل . 	

القواعد القانونية التي تكفل حسن أختيار العاملين عنــد التعيين  	

النظم واللوائح المرتبطة بالترفيع والترقية والمكافآت  	

التكييف القانوني للتوظيف وعالقة العاملين بجهة العمل 	

الجوانب القانونية إلنتهـاء عالقة العمـل  	

 القـرار اإلداري من الناحيـة القانونية  	

التحقيق اإلداري وسلطات إتـخاذ القــــرار  	

إعدادالتقاريـر القانونيــة   	

تطبيقات عملية 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

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

)عالقات الموظفين والجوانب القانونية إلدارة 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.


