
 
 

 
 التدريبي لبرنامجا

دارة القوى العاملة   تخطيط الموارد البشرية وا 
 فندق راديسون بلو شيشلي ، اسطنبول 1212يونيو  12 – 12

 

 
 

 الهـدف العـام:
يقوم هذا البرنامج على التفاعل والمشاركة وتبادل الخبرات العملية بين المشاركين والمدرب من خالل ورش العمل 

دارة القوى العاملة في التدريبية ودراسات الحاالت الواقعية والمناقشات حول  أسس وأدوات تخطيط الموارد البشرية وا 
 التالية :  ، وذلك من خالل تحقيق األهداف الرئيسيةالمنظمات 

 

 الموارد البشرية جزء من المنظمة. *
 * عناصر أنشطة الموارد البشرية.

 وضع إستراتيجية للموارد البشرية. *
 ألساسية في تخطيط القوى العاملة.المفاهيم ا *
 .المبادئ والعالقات األساسية في تخطيط القوى العاملة* 
 .طرق وأساليب تخطيط القوى العاملة* 
 

  



 

 
 

 : البرنامج للمتدربينأهمية 
 التدرب على كيفية تطوير وتطبيق إستراتيجية الموارد البشرية.  -
 تطبيق نظام الحوافز والترقيات.التدرب على  -
 التعرف على عناصر النجاح في التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية. -
 التدرب على طرق وأساليب تخطيط القوى العاملة . -
 التحليالت الهيكلية وتحديد االحتياجات من العمالة. التدرب على إعداد -

 زمة عإعداد خطة القوى العاملة.التعرف على كيفية جمع المعلومات والبيانات الال -
 

 التدريب:منهجية 
يقوم هذا البرنامج على التفاعل والمشاااااااااااركة وتبادل الخبرات بين المشاااااااااااركين والمدرب من خالل ور  العمل 

دار  التدريبية ودراسااااااات الحاالت الواقعية ن والمناقشااااااات حول  حول أسااااااا وأدوات تخطيط الموارد البشاااااارية وا 
 في إطار واقع المنظمات المعاصر  .القوى العاملة 

 

 :لمن هذا البرنامج

 .مدراء الموارد البشرية -
 مدراء تخطيط القوى العاملة . -
 مدراء التدريب والتطوير الوظيفي .  -
    الموظفين .مدراء شئون  -
 مدراء المزايا والتعويضات . -
 العاملون في مجال الموارد البشرية والتدريب .  -

 

 المحاور العلمية للبرنامج:
 

 * الموارد البشرية جزء من المنظمة:
 .االستراتيجي هتطور و المؤسسات  يالعنصر البشرى فأهمية  -

 التطورات االجتماعية واالقتصادية. -

 .المؤسسات يتواجه إدارات الموارد البشرية ف التحديات التي -
 إدارة التغيير والحاجة إليه. -

 الدور االستراتيجي للموارد البشرية. -



 

 
 

 * عناصر أنشطة الموارد البشرية:
 تخطيط الموارد البشرية. -

 االختيار والتعيين. -

 توصيف وتقييم الوظائف. -

 .والمزايا والتعويضاتالحوافز  -

 تصميم هيكل األجور.  -

 إدارة عالقات الموظفين. -

 إدارة وتقيم األداء. -

 التدريب والتطوير والتعلم المستمر. -

 االنضباط والتعامل مع الشكاوي. -
 

 * وضع إستراتيجية للموارد البشرية:
 تطور الموارد البشرية من التكتيك إلى اإلستراتيجية. -

 تحقيق التكامل بين الموارد البشرية والخطة اإلستراتيجية للمؤسسة.  -

 تحديد أدوار الموارد البشرية وتحدياتها. -

 دور الموارد البشرية في صناعة اإلستراتيجية. -

 عناصر النجاح في التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية. -

 

 :األساسية في تخطيط القوى العاملةالمفاهيم  *
 مفهوم تخطيط القوى العاملة . -
 عناصر العمل وأهميتها في تخطيط القوى العاملة . -
 عالقة القوى العاملة بتنمية الموارد البشرية . -
 عالقة تخطيط القوى العاملة بتوصيف الوظائف. -
 أهمية تخطيط القوى العاملة في إحداث توازن العمالة . -
 

  



 
 
 
 يط القوى العاملة :المبادئ والعالقات األساسية في تخط* 
 .يل المنظمة من منظور العملتحل -
 .ياا العملقتحليل المهام و  -
 المبادئ والعالقات األساسية في تخطيط القوى العاملة . -
 .تحديد نوعية العمالة المطلوبة -
 

 طرق وأساليب تخطيط القوى العاملة :* 
 حديد حجم العمالة المباشر .ت -
 .النمطيةاألداء معدالت تحليل  -
 حديد حجم العمالة غير المباشر .ت -
 .دراسة عالقة االرتباط اعإحصائية -
 . أسلوب النسب الثابتة -
 

 بيانات النشاط:
 . 1212يونيو  12 – 12: ادـاالنعقتاريخ * 

 .فندق راديسون بلو شيشلي ، اسطنبول :ادـاالنعق مكان* 
 (.في بريك، الكو لشهادة، المادة العلمية ، االنشاط  )شاملة: رسوم دوالر أمريكي( للشخص 2172)التكلفة المالية: *

أو مراسلتنا على  (. 965 +-79997779يرجى االتصال على الهاتف المباشر ) * لمزيد من االستفسار:
 . focus.net-info@humanااليميل: 
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