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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 .

يمكن القول بأن تطوير املؤسسات الحكومية أو الخاصة وتحسين األداء وتنمية القدرات الخاصة باملوارد البشرية من األهداف 

 األساسية التى تسعى إليها املؤسسات وذلك من خالل التغيير املخطط واملدروس. 

والفعالية والربحية ؛ وكذلك تحديات ترتبط  وتواجه هذه املؤسسات اليوم مجموعة من التحديات والتهديدات تتعلق بالكفاءة

بالبيئة املتجددة وإرتفاع حدة املنافسة والعوملة والجودة الشاملة واإلداء املتوازن وبناء فرق العمل واإلهتمام باإلبداع والتميز 

ة املنظمة مثل ثقاف وتغير رغبات العمالء ومستويات طموحه. وهناك تحدى يرتبط باملحافظة على التناسق بين أبعاد التنظيم

واملناخ التنظيمى والتخطيط االستراتيجى ومواجه التكنولوجيا املتجددة وثورة املعلومات واملعرفة. ولن تستطيع املؤسسات 

مواجهة تلك التحديات اال من خالل مواردها البشرية املتميزة واملبدعة التى تستطيع أن تقود منظماتنا ومؤسساتنا العربية 

 والتجديد والتطوير وإلى الريادة والتفوق والتميز والوقوفإلى التغيير 

 .هدف الدورة :

  املشارك يكون  البرنامج نهاية في
 
 : على قادرا

 للموظفين اإلدارية ونظم الحديثة التقنيات واستخدام تطبيق 

 العمل إجراءات وتبسيط العمل تحسين أدوات استخدام 

 األمنية املجاالت في دولية أداء ومقاييس ملعايير  وفقا األداء معدالت وتقييم قياس 

 االمنية العمل ضغوط ظل في ابتكاريا املشكالت وحل تحليل في الجودة حلقات ممارسة 

 :لفئة املستهدفة ا

  واملستقبليون  الحاليون  التدريب أقسام ورؤساء مديرو 

  ملرؤوسيهم التدريبية االحتياجات تحديد الوظيفية مهامهم تتطلب الذين اإلدارية املناصب شاغلو 

 :محتوى الدورة 

 :اليوم األول 

 مقدمة ملفهوم ادارة شؤون املوظفين و موقعها الصحيح على الهيكل التنظيمي 

 )دور إدارة األفراد فى تهيئة العامل الجديد ملناخ العمل ) حالة عملية عن أساليب املقابلة الشخصية فى االختبار 

  فى تطبيق قوانين العمل وكيفية التغلب عليهاالعقبات التى تواجه إدارة األفراد  . 

 مهام واختصاصات وسياسات نظم إجراءات العمل في شئون املوظفين 

 مهام وواجبات ادارة شؤون املوظفين و الهيكل التنظيمي الدارة شؤون املوظفين. 
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 اليوم الثاني

 يانواع الهياكل التنظيمية و مميزات كل نوع منها، و ماهو الهيكل املثال. 

 وسائل و مبادئ و أسس اعداد الهياكل التنظيمية. 

 مراحل و خطوات اعداد الهياكل التنظيمية. 

 عناصر و مكونات اعداد بطاقات الوصف الوظيفي. 

 مراحل و خطوات اعداد بطاقات الوصف الوظيفي. 

 صفات و مميزات الوصف الوظيفي املثالي. 

 اليوم الثالث

  والحل األمثل لهالوائح ونظم العمل ومشكالت تطبيقها 

 سبل تبسيط وتطوير اإلجراءات وتطوير العمل وطرق تحسين االداء 

 عرض مجموعة من النماذج املستخدمة في بعض املؤسسات العاملية في تقييم أداء العاملين. 

 مكونات النموذج الجيد الذي يجب استخدامة لتقييم أداء املوظفين. 

 مراحل التدريب و مهام كل مرحلة. 

  املسارات الوظيفية و الترقيات الخاصة بالعاملينتخطيط. 

 

 اليوم الرابع

 نظم الجودة الشاملة في تقييم وتطوير أداء العاملين كمدخل إبداعي 

 عناصر تقييم أداء املوظفين 

 معايير تقييم أداء املوظفين. 

 ينايجابيات و سلبيات اعتماد االدارة باالهداف و معايير التقدير في تقييم أداء املوظف. 

 طرق قياس انتاجية العاملين. 

 مختبر عملي في اإلبداع في عملية تقييم األداء وتطوير العمل 

 مراحل و استراتيجيات التوظيف الجيد. 

 تقنيات مقابالت التوظيف. 

 

 اليوم الخامس

 كيفية الحفاظ على املوظفين 

 العالقات اإلنسانية و عالقات العمل و نظم العمل. 

  وأثرها على التنظيمإدارة شئون املوظفين 

 التطوير التنظيمي و تطوير أساليب العمل واإلبداع في األداء. 

 تطبيقات الحاسب اآللي في وظائف شؤون املوظفين 

 تطبيقات عملية. 
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 :رسوم الدورة 
 

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

 
 

 :منهجية التدريب 
 

 .حلقات النقاش 

 . العصف الذهني 

 . مجموعات عمل 

 . تبادل ادوار 

 . حاالت عملية و تطبيقية 

 العرض. 

 

 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

 


