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 الهدف العام للبرنامج:
يقوم هذا البرنامج على التفاعل والمشاركة وتبادل الخبرات بين المشاركين والمدرب من خالل ورش العمل 

ية ودراسات الحاالت الواقعية ، والمناقشات حول كيفية الوصول إلى آلية فعالة لتطوير سياسات التدريب
وممارسات الموارد البشرية في المنظمات المعاصرة ، وذلك من خالل دراسة ومناقشة األهداف الرئيسية 

 التالية:
 

   تطوير سياسات إدارة الموارد البشرية. -
 حل تخطيط القوى العاملة.تطوير سياسات وممارسات مرا -
 تطوير سياسات المسار الوظيفي. -
جراءات عملية االختيار والتعيين. -  تطوير سياسات وا 
 التعويضات والحوافز واألجور.تطوير سياسات تصميم أنظمة  -
 

 



 
 
 

 : أهمية البرنامج للمتدربين
       التدرب على كيفية تطوير مهام ومسئوليات تخطيط شئون الموظفين.  -

 التدرب على كيفية تطوير سياسات وآليات األجور والحوافز. -

 التدرب على كيفية تطوير آليات تخطيط القوى العاملة. -

 التدرب على كيفية تطوير آاليات احتياجات المنظمة للموارد البشرية. -

 تحديد وتحليل معوقات عملية االختيار والتعيين.التعرف على أسس  -

 

 منهجية التدريب:
إن هذا البرنامج قائم على التفاعل والمشاركة وتبادل الخبرات بيين المشياركين والميدرب مين خيالل ورش العميل 
التدريبييية والتمييارين الجماعييية وذلييك باسييتخدام نميياذل وأدوات تجعييل التييدريب عملييية مكتمليية ، بحييي  يكييون 

لوصيول إلييى آلييية فعاليية لتطييوير سياسيات وممارسييات المييوارد البشييرية فييي لالمتيدرب قييادراي فييي نهاييية البرنييامج 
 .المنظمات المعاصرة

 
 :جلمن هذا البرنام

   مدراء الموارد البشرية. -
  مدراء الشئون اإلدارية. -
 مدراء تخطيط القوى العاملة . -
  مدراء التدريب والتطوير الوظيفي .  -
   مدراء شئون الموظفين .  -
   رؤساء أقسام الموارد البشرية. -
 أخصائي الموارد البشرية . -
 العاملون في مجال الموارد البشرية والتدريب.  -

 

 المحتويات العلمية:
 

 * تطوير سياسات إدارة الموارد البشرية :
 الموارد البشرية وتطويرها كمدخل للتطوير التنظيمي. -

 آليات تطوير الموارد البشرية. -

 الموارد البشرية وتطوير بيئة التنظيم. -

 تقييم األداء وتقدير اإلمكانيات. -
 تطوير سياسات وآليات األجور والحوافز .  -

 



 
 

 :ات وممارسات تخطيط القوى العاملة* تطوير سياس

 .تطوير آليات تخطيط القوى العاملة -

 . ير سياسات استقطاب العنصر البشريتطو  -

 .تطوير إجراءات االستقطاب -

 .مع أنشطة إدارة الموارد البشرية عالقة االستقطاب -

 .التدريب التوجيهي للموظفين الجدد -
 

 :المسار الوظيفي* تطوير سياسات 
 .تطوير المسار التدريبي لألفراد -

 .تطوير برامج التطوير اإلداري -

 .ات المنظمة من الموارد البشريةاجتطوير آليات احتي -

 تدريب الموظفين في مجال أخالقيات الوظيفة. -
 

جراءات عملية االختيار والتعيين :  *  تطوير سياسات وا 
 تخاذ قرارات التعيين .تطوير أساليب االختيار وا -

 تحديد وتحليل معوقات عملية االختيار والتعيين . -

 حل مشكالت عملية االختيار والتعيين . -

 األسس والقواعد التي تحكم عملية التعيين . -
 

 التعويضات والحوافز واألجور:تطوير سياسات تصميم أنظمة * 
 األداء؟ والحوافز بكيف يمكننا ربط األجور  -
 في إدارة األجور والحوافز. ارسات الناجحة المم -
 تحفيز الموظفين واالحتفاظ بهم. األساليب الحديثة ل -
 لألداء.مكافأة النتائج المستهدفة  -
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