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 .ف الدورة :وص

ان استمرار الثورة التقنية في مجال املعلومات واالتصاالت وما يتمخض عنها من تطور هائل وتدفقها محليا وعامليا بسرعة 

فائقة وتكلفة معقولة ساعد كل ذلك في استقطاب الكفاءات البشرية وسهل علي الشركات استقطاب هذه العناصر وسهل 

في الحصول عليها سواء أن كانت مادية أو معنوية فيجب علي إدارة املوارد  علي الكفاءات الحصول علي املزايا التي يرغبون 

البشرية املحافظة علي هذه الكفاءات وخلق روح االنتماء إليها بتوفير احتياجات هذه الكفاءات واالهتمام بها واالستفادة منها 

 في تطوير املجتمع 

اء التطوير املنهي و الوظيفي للفرد يكون لها فرصة أكبر في جدب وع واملنظمات التي تتمتع بسمعة جيدة في تقديم و توفير فرص

 أكبر من املرشحين للعمل و املؤهلين من دوي املهارة و الكفاءة العالية ويساعد في تقديــــــــــــــم املنظمة كفرص التطوير الوظيفي

نسبة لألفراد الحاليين فهو يساعد على تنمية شعور لألفراد أو التطوير اإلداري على جدب أفضل العناصر إلى املنظمة أما بال

 لدى األفراد باهتمام املنظمة و مستقبلهم املنهي. 

 .هدف الدورة :

 ألساسيةا املكونات كإحدى الوظيفي واإلحالل العاملين تأهيل لسياسات األساسية واملفاهيم باملعارف املشاركين تزويد 

 .البشرية املوارد إدارة لعلمية

 ققيح الذي بالشكل الوظيفي واإلحالل التأهيل سياسات رسم وأساليب مفاهيم تطبيق في املشاركين مهارات صقل  
 
 عائدا

 
 
 .للعمل مجزيا

 :لفئة املستهدفة ا

 شعب( الرؤساء املباشرين ) مدراء أو رؤساء أقسام أو رؤساء 

 :محتوى الدورة 
 

 املفاهيم األساسية: 

 املؤسسة دور إدارة املوارد البشرية في. 

 البشرية األهداف واملفاهيم واملداخل األساسية لتنمية وإدارة املوارد. 

 أهمية عملية التخطيط كإحدى سياسات إدارة املوارد البشرية. 

 أساليب التنسيق بين الخطط اإلدارية وخطط املوارد البشرية. 

 

 البشرية تخطيط املوارد: 

   االحتياجات من القوى العاملة البشرية وتقديرمداخل وأساليب وسياسات تخطيط وتنمية املوارد. 

  البشرية األنشطة الالزمة لتخطيط وتنمية املوارد. 

  حصر وتحليل وتوصيف الوظائف. 

  ترتيب وتقييم الوظائف. 
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  معالجة قصور املوارد البشرية طرق: 

 األساسية التنمية الوظيفية: املفهوم واألبعاد. 

  واألجور الهيكل التنظيمي، هيكل الرواتب. 

 تقييم األداء. 

 تحديد االحتياجات التدريبية. 

 إعداد خطة التدريب املتكاملة. 

 التدريب تقييم مردود. 

 

 استراتيجيات التأهيل: 

 سياسات التدريب التحويلي. 

 إعادة التدريب. 

 التدريب والتعلم على رأس العمل. 

 الوظيفي استراتيجيات اإلحالل. 

 املفاهيم. 

 اإلجراءات. 

  للمستويات اإلدارية املسار اإلحالليكيفية إعداد. 
 

 أساليب التدريب:  

 املحاضرة القصيرة 

  النقاش و الحوار 

 العمل ضمن مجموعات 

 التمارين الجماعية 

 

 :رسوم الدورة 
 

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

 

 :منهجية التدريب 
 

 .حلقات النقاش 

 . العصف الذهني 

 . مجموعات عمل 

 . تبادل ادوار 

 . حاالت عملية و تطبيقية 

  العرض. 
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 جدول توقيت الدورة :
 

 املحاضرة االولى  10:00 – 08:00

  استراحة  10:15 – 10:00

 املحاضرة الثانية  12:15 – 10:15

 استراحة + صالة  12:50 – 12:15

 املحاضرة االخيرة + مناقشة عامة 14:10 – 12:50


