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 لشــؤون الحديثـة واالتجـاهات املتقدمـة دارةالإ

 الـوظيفـــي والتطويــرإ املوظفيــن
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 وصف الدورة :

بعد أن تطورت الوظائف من حيث مفهوم الوظيفة واملوظف والقانون الذي يحكم وينظم الوظيفة  واملركز القانوني للموظف 

ويحدد حقوقه وواجباته وفي ضوء التطورات االقتصادية العاملية والتكنولوجية املتسارعة وانعكاساتها على املؤسسات 

واملؤسسات  أصبحت لها أهمية كبيرة من أجل مواكبة التغيرات الكبيرة املختلفة فإن الدراسة والتحليل  في الشركات 

واملتسارعة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة السيما في الدول العربية لحاجتها الكبيرة إلى التطوير والتغيير واللحاق بمسيرة 

 التنمية املستدامة في األلفية الثالثة. 

وضوع التحقيق الداري بين املوظفين وفق النظم املختلفة  في الدول العربية على أساس ما تقدم أدرك مركزنا  أهمية م

وتطويرها ملواكبة التغييرات العاملية املختلفة واحداث التطوير والتنمية الشاملةمن هنا تأتي أهمية انعقاد هذه الدورة 

 التدريبية .

 

 .هدف الدورة :

 إ.املوظفين شؤون إدارة في األساسية املفاهيم على التعرف

 إ.(املوظفين) األفراد شؤون ولوائح سياسات وضع وقواعد ومبادئ أسس على التعرف

 إ.املوظفين شؤون ولوائح سياسات تتضمنه أن يجب ملا الدقيق التحديد

 إ.املوظفين شؤون ولوائح سياسات تصميم على التدريب

 إ.املوظفين شؤون وسياسات لوائح تقييم على التدريب

 إ. املوظفين شؤون سياسات إعداد في األساسية املفاهيم

 إ. الدارية السياسات مفهوم

 إ.(املوظفين) األفراد سياسات ماهية

 إ.املوظفين شؤون سياسات ووضع إعداد وقواعد أسس

 املوظفين شؤون سياسات ومحاورإ وأطرإ مكونات. 

 

 :لفئة املستهدفة ا

 البشرية واملوارد التطويرإ إدارات في والعاملونإ واملشرفونإ األقسام ورؤساء املدراء البرنامج في يشارك. 

إ

 :محتوى الدورة 

 دارة حركة التوظيف في املنظمة ) الدخول إلى املنظمة ( :إ 

 . إقواعد ومبادئ وضع سياسات التوظيف

 إمشاكل التوظيف ... ومتى نلجأ إلى التعيين ؟

 . إسياسات الجذب واالختيار
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 . إسياسات التنصيب والتعيين

  التهيئة املبدئية .سياسات 

إ

 : إإدارة حركة البقاء في املنظمة

 ) إسياسات التعويضات ) األجور واملزايا

  إاألجور واملرتبات واملكافآت

 .إمنح املنظمة مرونة في تحديد رواتبها وأجورها بحسب مصلحة إنتاجها وقدرتها التنافسية وبحسب األسعار الرائجة

  وإصالح مختلف أنواع إصالح سلم رواتب العاملين في القطاع 
ً
الداري عبر توسيع قوس الرواتب تدريجيا

إالتعويضات واملزايا .

 إالتوجه لوضع أنظمة لألجور والرواتب والتعويضات والحوافز ترتبط بقوة مع النتاجية واألداء

 إالخدمات املقدمة للموظفين

  : إالتعويضات التي تمنح للمستخدم عدا التعويضات التالية

 . إتعويضات ترك الخدمة

 . إالتعويضات أو املخصصات ملدى الحياة التي تدفع لضحايا حوادث العمل

 . إاملكافأت التشجيعية التي تمح نظير أعمال ممتازة واملكافأت واملزايا التي يحصل عليها املستخدم تحت أي مسمى

 إأي منافع أو مزايا عينية مماثلة أخرى يحصل عليها املستخدم

 إدريب .سياسات الت

 .إسياسات عالقات العمل

 .) إسياسات تقييم األداء ) تقارير الكفاية

 . إسياسات الجزاءات

 . إسياسات الجازات

 : إإدارة حركة الخروج من املنظمة

 .إسياسات الفصل .. واالستقالة .. واالنقطاع

 .إسياسات حل نزاعات االستغناء ، وتخفيض العمالة

 : إواجبات املوظف

 إاملوظف خارج املنظمة . واجبات

 . إواجبات املوظف داخل املنظمة

 : إتقييم لوائح شؤون املوظفين

 . إتوازن بنود سياسات نظم ولوائح العاملين

 .إتقييم فلسفة واتجاهات السياسات
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 : إمختبر وضع وتقييم سياسات ولوائح شؤون املوظفين

  املشاركين بتحليل وتقييم بنود النظامعرض نموذج ألحد نظم العاملين األساسية .. وقيام 

 

 رسوم الدورة :
 

  + بوفيه غداء استراحة 2السعر أعاله شامل عقد الدورة في قاعة فندق خمس نجوم + 

إ

 :منهجية التدريب 
 

 .حلقات النقاش 

 . إالعصف الذهني

 . إمجموعات عمل

 . إتبادل ادوار

 . إحاالت عملية و تطبيقية

 العرض. 

 

 جدول توقيت الدورة :
 

إاملحاضرة االولى  10:00 –إ08:00

إإاستراحة  10:15 –إ10:00

إاملحاضرة الثانية  12:15 –إ10:15

إاستراحة + صالة  12:50 –إ12:15

 املحاضرة االخيرة + مناقشة عامة 14:10 –إ12:50


