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مقدمة:
 قضايا الفجوات أو النقص في المهارات، دوران. قوة عاملة فاعلة . تغيير نماذج األعمال. إدارة مخاطر المواهب ونفقاتها. إن تعقيد هذه القضايا وإلحاحها يجعالن من المستحيل 

التخطيط ألكثر من بضعة أشهر. أنت بحاجة إلى طريقة لتطوير وتنفيذ خطة القوى العاملة التي تتسم بالمرونة والديناميكية الكافية لمساعدة مؤسستك على االزدهار في بيئة اليوم.  

 تزودك الدورة التدريبية للتخطيط للقوى العاملة والتطوير التنظيمي  بالمهارات الالزمة لمواءمة القوى العاملة لديك بشكل استباقي مع خطة العمل الحالية وطويلة األجل للمؤسسة. 

تم تصميم هذه الدورة التدريبية وفق منهجية عملية متكاملة لتصميم وتنفيذ وإدارة خطة استراتيجية فعالة للقوى العاملة وفقا ألحدث الممارسات العالمية، وذلك  بهدف تعزيز قدرات 

الجهات الحكومية والخاصة وتمكين إدارات الموارد البشرية ورفع أداء العاملين ، من خالل تطبيق ممارسات موارد بشرية تنافسية تدعم تخطيط القوى العاملة وتطوير آلية عمل 

المسارات الوظيفية والتدوير الفعال للموظفين وتحديد األدوار الحرجة واألدوار الداعمة لها وإدارة المواهب بما يتوافق مع توجهات مستقبل الموارد البشرية.  يأخذ نموذجنا في هذه 

الدورة تخطيط القوى العاملة من المجال النظري ويمنحك منهجية ومجموعة من األدوات التي يمكنك تنفيذها على الفور.

اهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

التعرف على الطرق الحديثة للتخطيط االستراتيجي للموارد البشرية. 	

تحديد ومعرفة احتياجات المنظمة من القوى البشرية ووضع استراتيجية واضحة لتوفير هذه االحتياجات 	

 االنتقال من التركيز التشغيلي إلى التركيز االستراتيجي  . 	

المساهمة في استغالل الموارد البشرية المتاحة للمنظمة بكفاءة وفعالية 	

تحديد نقاط القوة والضعف في القوى البشرية، وتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف فيها 	

حماية المنظمة من أي تغييرات طارئة على القوى البشرية، ووضع سبل فعالة لمواجهتها . 	

التعرف على الخطوات المتقدمة لوضع خطة القوى العاملة. 	

التزود بالمعايير الحديثة لتقييم األداء الوظيفي وأيضا بمعايير تقييم األداء المؤسسي. 	

تطبيق التحليل االستراتيجي في الموارد البشرية. 	

صياغة و إعداد أهداف المنشاة في المورد البشري. 	

إعداد صياغة رؤية إدارة الموارد البشرية مع التطبيق 	

احتراف التحليل والتخطيط واإلدارة االستراتيجية للرأس المال البشري 	

توفير المورد والعنصر البشري المناسب والمؤهل تأهياًل علمياً ومهارياً معاصراً 	

المنهجية:
تستخدم هذه الدورة مزيجاً من التقنيات التفاعلية مثل المحاضرات والتمارين الجماعية ودراسة الحالة وتحليل السيناريوهات والعروض التقديمية التي يقدمها المشاركون.

الفئات المستهدفة:
تستهدف هذه الدورة التدريبية جميع المهنيين المتخصصين في مجاالت الموارد البشرية المختلفة مثل: التدريب والتطوير، وإدارة المواهب، والتطوير المؤسسي، وتخطيط قوى 

العمل، واألداء والمكافآت، ذلك إلى جانب شركاء أعمال الموارد البشرية والمهنيين بشكل عام.
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التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة
والتطوير التنظيمي - مستوى متقدم

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

المحتويات األساسية:

 :)SWP( التخطيط االسرتاتيجي للقوى العاملة

 اكتشف سياق التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة   	
 التمييز بين التخطيط التشغيلي واالستراتيجي للقوى العاملة  	
 تقييم جاهزية التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة في مؤسستك  	

نظم  التخطيط االسرتاتيجي للموارد البرشية:

أهمية تخطيط القوى العاملة 	
مراحل التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة 	
تخطيط االستثمار البشري 	
أسس ومتطلبات تخطيط القوى العاملة 	
أساليب تخطيط القوى العاملة )األساليب الكمية – األساليب غير الكمية( 	
ربط تخطيط القوى العاملة برؤية ورسالة وأهداف المنظمة 	
متطلبات تحقيق تخطيط القوى العاملة الفعال 	
المشاكل التي تعترض تحقيق تخطيط القوى العاملة الفعال 	
تخطيط المستقبل الوظيفي للعاملين 	
تخطيط استراتيجيات إدارة الرأس مال الفكري في المؤسسة 	
حاالت وتطبيقات عملية 	

مناذج ا التخطيط االسرتاتيجي للموارد البرشية " ورشة عمل ":

تحديد االتجاه االستراتيجي 	
تصميم نظام إدارة الموارد البشرية 	
تخطيط قوة العمل اإلجمالية 	
إيجاد وتوليد الموارد البشرية المطلوبة 	
تحليل عبء العمل في المستقبل 	
تحديد تأثير التغيير المتوقع في الهيكل الوظيفي 	
تحديد تأثير االستثمارات الجديدة 	
االستثمار في تطوير الموارد البشرية واألداء 	
تقييم وتقوية الكفاءة التنظيمية واألداء 	

تصنيف القوى العاملة مع اسرتاتيحية االعمال:

تصنيف القوى العاملة، وفهم ديناميكيتها 	
التماشي مع استراتيجية االأعمال، واستخالص النتائج من التحليل 	
تصميم حلول االأعمال لسياسات ومبادرات راس المال البسري 	
ربط متكامل لجميع مبادرات الموارد البسرية مع استراتيجية االأعمال 	
تخطيط السيناريوهات، وتحديد تاأثير كّل جزء من الحّل.على التطوير المهني  	

والوظيفي
حاالت وتطبيقات عملية 	

إسرتاتيجيات ختطيط القوى العاملة وعالقهتا بالتوظيف:

مراحل تخطيط القوى العاملة 	

مستويات تخطيط القوى العاملة 	

تحليل القوى العاملة وتأثيرها بمستويات التوظف 	

تحديد حجم العمالة المطلوبة وطرق التنبؤ بها وتحليلها 	

اإلستراتيجيات الحديثة لمعالجة العرض والطلب من القوى العاملة 	

مشاكل ومعوقات تنمية القوى العاملة 	

آليات صياغة إطار عام لتخطيط وتنمية القوى العاملة 	

حاالت وتطبيقات عملية 	

حتليل المناخ الوظيفي " ورشة عمل ":

تحليل رحم المناخ 	

	 Charles Handy تقسيم المناخ الوظيفي وفقاً ل

	 M&S - تقسيم المناخ الوظيفي وفقاً ألنماط العاملين

التحليل الوظيفي | Job Analysis " ورشة عمل":

أهمية التحليل الوظيفي في تشخيص وحل الطلبات المعقدة 	

ماذا نقصد بالتحليل الوظيفي؟ 	

من الرؤية إلى المناصب الوظيفية 	

البطاقة الشاملة للمنصب الوظيفي 	

أهم نتائج بطاقة التحليل الوظيفي - البطاقة الشاملة 	

كيفية جمع وملء بيانات البطاقة الوظيفية 	

أهم المعلومات الواجب جمعها للتحليل الوظيفي 	

أهم مناهج التحليل الوظيفي 	



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

)التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة والتطوير التنظيمي - مستوى متقدم(
المهارات الالزمة لمواءمة القوى العاملة لديك بشكل استباقي مع خطة العمل الحالية وطويلة األجل 

للمؤسسة

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.


