برنامج إدارة الموارد البشرية وإعداد الكفايات
Diploma In Human Resources & Preparing Competencies

تدريب عن بعد
عبر القاعة اإللكترونية
برنامج
إدارة الموارد البشرية
وإعداد الكفايات

ليست مجرد مفاهيم بل خطوات عملية
وممارسات عالمية ،ونماذج جاهزة في إدارة الموارد البشرية HRM
استثمر في نفسك $421 :دوالر أمريكي  /تعادل  1580ريال سعودي فقط

د .شاكر القضاة

أ .منهل الدخل اهلل

د .ابراهيم منسي

لمزيد من المعلومات والتسجيل عبر الرابط االلكتروني التالي:
http://ivorytraining.com/ar/onlinTraining

تركيا 0090 50 70 70 4155

السعودية 05 37 07 8019

شهادة
معتمدة

د .عماد مسعود

المقدمة
يساااهم ه ا ا الاادبلود الاادولي فااي إدارة المااوارد البشاارية والكفايااات فااي إااادا
تطااوير جا ري وفعااال ،وإااادا تنميااة اقيقيااة فااا اتجاهااات ومفاااهيم ومهااارات
العاملين في مجال الموارد البشرية ،مان خا ل إمادادهم بكافاة التبارات التطبيقياة
والمعارف والمهارات الضرورية لتحقيق التميز والريادة ،بما يحافظ بشكل كبيار علاا
استمرارية وديمومة مؤسساتهم ،من خ ل تبنا وتطبياق معاايير للتمياز فاي إدارة
الموارد البشرية ،وذلك وفقا ألفضل الممارساات العالمياة وبماا يتوافاق مال الواقال
المحلي لبيئة ه ه المؤسسات.
باإلضااافة إلااا القيمااة النوعيااة التااي يقاادمها الاادبلود ماان خا ل تزويااد المشاااركين
بأفضل الممارسات العالمية اول منهجية إدارة الموارد البشرية بناء ًا علاا الكفاياات
 ،Competencies based HRالمنهجيااة األكثاار قاادرة علااا ضاابط عمليااات المااوارد
البشاارية لتكااو منصاابة علااا تحلياال وتصااميم وتطااوير الكفايااات المهنيااة لجمياال
العاملين في المؤسسة ،إنها منهجية اق ًا رائعة وتضيف لك قيمة كبيرة!

الفئة المستهدفة
1

مدراء إدرات الموارد
البشرية في
القطاع الحكومي
والتاص والمنظمات
غير الربحية

4

2

المهتمين
بالتميز في
إدارة االموارد
البشرية وفق
أفضل
الممارسات
العالمية

رؤساء أقساد
الموارد
البشرية
والمرشحين
لها في
المستقبل

3
موظفو
أقساد وإدارات
الموارد
البشرية

في نهاية دبلود إدارة الموارد البشرية والكفايات سيكو كل مشارك بإذ اهلل
قادر ًا علا:














معرفة المفاهيم واالستراتيجيات الحديثة في إدارة الموارد البشرية
تحليل البيئة الداخلية والتارجية للمؤسسة وفق ًا إلدارة الموارد البشرية
وضل األهداف واالستراتيجيات إلدارة الموارد البشرية
ممارسة تتطيط الموارد البشرية خطوة بتطوة
تحليل الوظائف ووضل األوصاف الوظيفية
ممارسة المنهجيات والتقنيات الحديثة في االستقطاب والتوظيف
تحديد كفايات المستوى التنظيمي والكفايات الوظيفية لكافة الوظائف
تطوير نماذج تقييم أداء الموظفين بأفضل الطرق وأكثرها فعالية
تتطيط وتصميم البرامج التدريبية وفق ًا لعملية تحليل االاتياجات التدريبية
أسرار وقواعد عملية االستقطاب وإجراء المقاب ت والتوظيف
تحفيز الموارد البشرية والمحافظة عليها وفق ًا ألهم النظم العالمية
تطبياق منهجياة إدارة الماوارد البشارية بالكفاياات Competencies based HR
من األلف للياء وفق خطوات عملية ومحددة
تطوير قاموس الكفايات الوظيفية لجميل وظائف المنظماة مان خا ل فرياق
عمل يتبل إلدارة الموارد البشرية

المحاور التدريبية للدبلود
الجزء األول:

د .شاكر القضاة

الجزء الثاني:

د .ابراهيم منسي

Key Concepts Of Human Resources
المفاهيم األساسية للموارد البشرية
 األدوار الجديدة إلدارة الموارد البشرية في القر الا 21
 رؤية ورسالة وأهداف وقيم إدارة الموارد البشرية
 اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية
 الهيكل التنظيمي الفعال
 تطبيق عملي
تاريخ اللقاء :اإلثنين 2016 / 8 /15د

زمن اللقاء 11 – 8 :مساء ًا بتوقيت الرياض

Human Resources Planning
تتطيط الموارد البشرية
 مفاهيم تتطيط الموارد البشرية
 التنبؤ باالاتياجات النوعية والكمية من الموارد البشرية
 مفهود الطلب والعرض للموارد البشرية
 إعداد خطة الموارد البشرية للمؤسسة
 ااالت العجز والفائض في الموارد البشرية
 تطبيق عملي
تاريخ اللقاء :الث ثاء2016 /8 / 16د

زمن اللقاء 11 – 8 :مساء ًا بتوقيت الرياض

المحاور التدريبية للدبلود

الجزء الثالث:

د .ابراهيم منسي

االستقطاب واالختيار والتعيين والتوجيه Recruitment, Selection And Induction









مصادر إمداد المؤسسة بالمتقدمين والمؤهلين لشغل الوظائف
خطوات إنشاء المصدر الدائم للمهارات المطلوبة
خطوات ومراال االختيار
أسس وأنواع االختبارات العقلية والجسدية والشتصية
طرق إجراء المقاب ت الموجهة ل ختيار والتعيين
برامج التوجيه للموظفين الجدد والتهيئة المبدئية
تطبيق عملي

تاريخ اللقاء :األربعاء 2016 / 8 / 17د

الجزء الرابل:

د .ابراهيم منسي

الجزء التامس:

Training & Development

التدريب والتطوير
 المفاهيم الحديثة في التدريب والتطوير
استراتيجيات تحديد االاتياجات التدريبية

كيفية تصميم وتنفي البرامج التدريبية

أساليب تقييم البرامج التدريبية

تطبيق عملي

تاريخ اللقاء :اإلثنين 2016 /8 / 22د

زمن اللقاء 11 – 8 :مساء ًا بتوقيت الرياض

األجور (األنظمة واألساليب) Compensation And Benefits






د .شاكر القضاة

زمن اللقاء 11 – 8 :مساء ًا بتوقيت الرياض

أهم المتغيرات المؤثرة في تحديد معدالت األجور
خطوات وأساليب تحديد هيكل األجور والمرتبات الداخلي
أشكال األجور والحوافز
نظم دفل األجور
تطبيق عملي

تاريخ اللقاء :الث ثاء 2016 /8 / 23د

زمن اللقاء 11 – 8 :مساء ًا بتوقيت الرياض

المحاور التدريبية للدبلود
الجزء السادس:

أ .منهل الدخل اهلل

إدارة وتقييم أداء الموارد البشرية Performance Management And Retention
االتجاهات الحديثة في تقييم األداء

تقييم األداء التتاذ القرارات في مجال إدارة الموارد البشرية

العناصر األساسية لتقييم األداء

طرق إعداد خطة تقييم األداء

الرضا الوظيفي و أدوات وأساليب التحفيز

اهتمامات وااتياجات الموظفين داخل العمل

إدارة الع قات داخل العمل

المشاركة في اإلدارة

اإلنتماء الوظيفي

إدارة معدل دورا الموظفين


يتم تنفي ه ا الجزء علا يومين
تاريخ اللقاء (: )1األربعاء 2016 / 8 / 24د
تاريخ اللقاء ( : )2اإلثنين 2016 /8 /29د
الجزء السابل:

د .عماد مسعود

زمن اللقاء 11 – 8 :مساء ًا بتوقيت الرياض
زمن اللقاء 11 – 8 :مساء ًا بتوقيت الرياض

منهجية الكفايات في إدارة الموارد البشرية Competencies Based HR
 تحليل الوظائف ووضل األوصاف الوظيفية باستتداد منهجية الكفايات
تصنيف الوظائف والعوائل الوظيفية باستتداد منهجية الكفايات

تتطيط الموارد البشرية واالستقطاب بالكفايات

تقييم االداء والتدريب بالكفايات

خطوات تطوير قاموس الكفايات الوظيفية:

مكونات قاموس الكفايات الوظيفية

تطوير الكفايات المؤسسية

تطوير الكفايات التنظيمية

تطوير الكفايات الفنية

مؤشرات الكفاية الوظيفية

أسئلة الكفاية الوظيفية


يتم تنفي ه ا الجزء علا يومين
تاريخ اللقاء (: )1الث ثاء 2016 / 8 /30د
تاريخ اللقاء ( : )2األربعاء 2016 / 8 /31د

زمن اللقاء 11 – 8 :مساء ًا بتوقيت الرياض
زمن اللقاء 11 – 8 :مساء ًا بتوقيت الرياض

نب ة عن المدرب
د .شاكر القضاة
يتمتل الادكتور شااكر أاماد اسان القضااة اختصاصاي إدارة االعماال المعتماد بتبارة طويلاة فاي
مجاالت التدريب واالستشارات فاي تتطايط وتنمياة الماوارد البشارية ومجااالت الهيكال التنظيماي
والوصف الوظيفي وإدارة المعرفة في المؤسسات وقد قدد التدريب للعديد من الجهات العاماة
والتاصة في دول العالم

المؤه ت العلمية األكاديمية

دكتوراه ادارة أعمال – جامعة الجنا – لبنا 2014

ماجستير إدارة أعمال – جامعة اليرموك 2007
بكالوريوس إدارة أعمال – جامعة جرش 1997

المؤه ت المهنية غير األكاديمية
o

ورشة تدريبية في (تتطيط وتنمية الموارد البشرية) – عما

o

محاضر متفرغ في جامعة العلود التطبيقية التاصة – كلية االقتصاد والعلود االدارية –
قسم إدارة االعمال

o

مدرب فاي مجاال اإلدارة ومجااالت اخارى ( االدارة االساتراتيجية ،ماوارد بشارية ،تنمياة المهاارات
اإلدارية  ،التميز في خدمة العم ء  ،ادارة المواد والمشتريات)

o

ورشة تدريبية في تنمية المهارات االدارية – عما – البنك االردني الكويتي2011

o

الماجستير المصغر في ادارة األعمال

o

األنظمة الحديثة في التتطيط والمتابعة – شركة التليج العربي (ليبيا) 2014

o

اعداد نظاد االدارة باستتداد بطاقة االداء المتواز – المؤسسة العامة للضما االجتماعي
مل العميل – البنك االردني الكويتي 2014

o

مهارات االتصال والتحد

o

برنامج تدريبي بعنوا إعداد قيادات عصر المعلوماتية – ماليزيا 2012
 ،الاارأي العاااد ،االتيكياات وبروتوكااول

o

برنااامج تاادريبي فااي الع قااات العامااة ،الدعايااة واالع ا
التعامل مل اآلخرين – عما

o

ورشة عمل بعنوا األساليب الحديثة بالتتطيط والمتابعة – مؤسسة المشاريل النفطية -العراق

نب ة عن المدرب
د .ابراهيم منسي
يتمتل الدكتور ابراهيم نظمي محمد منسي بتبرة طويلة وعالية في مجاال إدارة االعماال وإدارة
الموارد البشرية والتتطيط االستراتيجي وصناعة القرارات وإدارة التغيير وقد قادد التادريب للعدياد
من الجهات العامة والتاصة في دول العالم

المؤه ت العلمية األكاديمية

( 2009دكتااوراه نظاام معلومااات اداريااه )
للعلود المالية

األكاديميااة العربيااة

 ( 2003ماجستير في اإلقتصاد والعلود اإلدارية) الجامعة األردنية
 ( 2000بكالوريوس في اإلدارة العامة)

جامعة مؤتة األردنية

المؤه ت المهنية غير األكاديمية
o

استاذ مساعد \ نظم المعلومات اإلدارية \ جامعة جدارا

o

مدرب معتمد لدى مركز تدريب نقابة المهندسين األردنيين.

o

مستشار االستراتيجية التحاد الجاليات اإلس مية في ايطاليا ( األوكوي).

o

عقد برامج إدارية لدى س ح الجو السلطاني – مسقط ( إعداد مدربين ،االتجاهاات الحديثاة فاي
إدارة الموارد البشرية).

o

عقد برامج إدارية لادى منظماة ائات ف التيار – أوروباا /إيطالياا /تركياا ( مهاارات االتصاال ،قياادة
وبناء فرق العمل ،التتطيط االستراتيجي).

o

عقد برامج ادارية لدى جمعية المركز اإلس مي األردنية ( تقييم األداء ،التحفياز ،تحليال التقاارير
اإلدارية ،ادارة الجودة الشاملة ،الطوير والتغيير اإلداري ،ال المشك ت واتتاذ القرارات ،التتطايط
االستراتيجي باستتداد بطاقة األداء المتواز ).

o

مشرف ومعد مشروع (  ( ) Quality Documentsوثائق الجودة ) في شركة
االتصاالت األردنية سابقا.

o

مدرب معتمد لدى جمعية المركز اإلس مي التيرية -األرد وااصال علاا شاهادة افضال مادرب
علا مستوى الجمعية في األرد .

o

ماادرب معتمااد لاادى معهااد الدراسااات الماليااة التااابل لبنااك جااده االسا مي للتنميااة فااي باارامج
التنمية القيادية للعاملين في مجال المصرفية االس مية.

نب ة عن المدرب
أ .منهل عبد اللطيف الدخل اهلل
خبرة تصل الا  25عاماا ًا في مجال إدارة وتطوير الموارد البشرية والتدريب وفق أفضال الممارساات
والمعااايير العالميااة المعتمااادة ،منهااااا  15عاماااا ًا فااي مناصااب قيادياااة واستشارياااة عليااا فااي
القطاعين العااد والتااص فاي عادد مان دول المنطقاة العربياة (اإلماارات العربياة المتحادة ا قطار ا
الكويت ا سورياا إضافة إلا تركيا وبريطانيا)

المؤه ت العلمية األكاديمية

دكتااوراه فااي إدارة المااوارد البشاارية والتطااوير المؤسسااي ا كليااة
اإلدارة في جامعة شيفيلد (بريطانيا)
شاهادة الادبلود العااالي فاي إدارة المااوارد البشارية ا المعهاد العااالي
للموارد البشرية ا لند (بريطانيا) ا 2008
شاااهادة الااادبلود التتصصاااي فاااي إدارة الماااوارد البشااارية

ا مركاااز اإلدارة

األوروبي ا بروكسل (بلجيكا) ا 2002

المؤه ت المهنية غير األكاديمية
o

الدبلود العالي في الترجمة ا معهد اللغويات ا لند (بريطانيا) ا 2000

o

بكالوريوس في اآلداب (التتصص :اللغة اإلنجليزية) ا جامعة دمشق (سوريا) ا 1987

o

مدرب دولي معتمد في مجاالت الموارد البشرية والتطوير المؤسسي والتتطايط االساتراتيجي
وإدارة األداء المؤسسي وإدارة التغيير المؤسسي . . .

o

قاادرات متمياازة فااي إنشاااء إدارات المااوارد البشاارية بالكاماال وتنفي ا باارامج التاادريب التتصص اي
وإعادة هيكلة الهيئات والمؤسسات والشركات وتطوير الهياكل التنظيمية إضافة إلا التطبياق
األمثاال لجمياال أدوار المااوارد البشاارية واختصاصاااتها ماان تتطاايط المااوارد البشاارية واالسااتقطاب
والتوظيف والتدريب والتطاوير وإدارة وتقيايم األداء المؤسساي والفاردي إلاا أنظماة الرواتاب
واألجور والمزايا والسياسات واإلجراءات وأنظمة الموارد البشرية اإللكترونية . . .

o

مستشار تدريب الموارد الشرية – شركة ليج – بريطانيا

o

مستشار أول الموارد البشرية – اكومة أبو ظبي 2014-2008

o

مدير إدارة الموارد البشرية في عدة شركات خاصة مثل سيمنس و  MTNوتوبكومنت البريطانية

نب ة عن المدرب
د .عماد مسعود خبير ومستشار في التسويق والموارد البشرية
يمتلااك خباارة أكثاار ماان  20عاماا ًا كتبياار ومستشااار فااي التسااويق وفااي المااوارد البشاارية فااي الشااركات
والمنظمات غير الربحية ولديه  15بحثا ًا منشاورا فاي المجا ت العربياة والدولياة .قادد العدياد مان الادورات
المتتصصة في مجال التسويق وادارة الموارد البشرية وإعداد التطط التسويقية وإدارة الع ماات التجارياة
للشاااركات التاصاااة والقطااااع العااااد وللمنظماااات غيااار الربحياااة ،وتصاااميم بطاقاااات الوصاااف الاااوظيفي،
واالسااتقطاب والتوظيااف والتاادريب والتقياايم الااوظيفي باسااتتداد منهجيااة الكفايااات لمجموعااة ماان
الشاركات الكبارى مثال مجموعاة جيااد فاي الساودا  ،وشاركة ACESفاي التلايج العرباي وشاركة ساودا
سيرفس في السودا .

المؤه ت العلمية األكاديمية

o

o

o

دكتاااوراه فلسااافة فاااي التساااويق جامعاااة عماااا العربياااة
للدراسات العليا ( )2007عما  -األرد

ماجستير إدارة األعمال الجامعة األردنية ( )2003عما -األرد

بكالوريوس هندسة أتصاالت الجامعة األردنية ( )1990عما  -األرد

المؤه ت المهنية غير األكاديمية
o

جامعة عما العربية للدراسات العليا :أستاذ التسويق بدءا من 2007

o

مجموعااة االتصاااالت األردنيااة ماادير المشاااريل للشااركات – ماادير دعاام كبااار الزبااائن  -رئاايس قسام
أعمال الشبكات التارجية

o

أساسيات التسويق ،شركة األلبسة االردنية C.J.C

o

تقييم جودة التدمات المقدمة ،بنك أد درما الوطني ،الترطود.

o

تحسين جودة خدمة الزبائن وإدارة الشكاوي ،تنمية ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.

o

استراتجيات اإلا ل وإعداد قيادات الصف الثاني ،البنك المركزي ،السودا

o

استراتجيات اإلا ل وإعداد قيادات الصف الثاني ،اللجنة االولومبية األردنية ،عما

o

استشااارة فااي تطبيااق منهجيااة ادارة المااوارد البشاارية بالكفايااات (الجاادارات) واعااداد قاااموس
الكفايااات (الجاادارات) وتصااميم بطاقااات لوصااف الااوظيفي ،واالسااتقطاب والتوظيااف والتاادريب
والتقييم الوظيفي باستتداد منهجية الكفايات لمجموعة جياد في السودا .

o

استشارة في تطبيق منهجية ادارة الموارد البشرية بالكفايات لشركة  ACESفي التلايج العرباي
وشركة سودا سيرفس في السودا .

منهجية الدبلود
ماادة الاادبلود 9 :أياااد تدريبيااة  27 /ساااعة تدريبيااة  23 +ساااعة تطبيقيااة (المجمااوع  50ساااعة
تدريبية)
التدريب العملي :اضور اللقاءات االلكترونية لجميل األياد التدريبية مباشرة مل المدربين
(تعادل  27ساعة تدريبية عملية)
التطبيااق العملااي :تنفيا المهاااد والمشاااريل المكلااف بهااا المشااارك بشااكل عملااي ماان واقاال
المؤسسة ومراسلة المدربين للتوجيه الشتصي من قبلهم
(تعادل  23ساعة تدريبية تطبيقية)
مكا انعقاد الدورة :قاعة آيفوري االلكترونية (بإمكانك الحضور من مكتبك أو منزلك)
في اال غيابك عن أي لقاء يتم إرساله لك مسج ً بالفيديو والصوت لحضوره في أي وقت.
الشااهادات :يحصاال كاال مشااارك بعااد اضااور كاماال ساااعات الاادبلود وتسااليم المشاااريل والمهاااد
المكلااف بهااا عملي ا ًا علااا شااهادة "الاادبلود التاادريبي فااي إدارة المااوارد البشاارية والكفايااات"
الصادرة من أكاديمية ماستري للتدريب والتطوير  -بريطانيا ،وشهادة اضور من شركة آيفوري –
تركيا .أو شهادة البرنامج التدريبي "إدارة الموارد البشرية والكفايات" من جمعياة رياادة األعماال
مصدقة من جامعة الملك سعود

الوسائل التدريبية
شرح المنهجية والنماذج
التطبيق العملي لألفراد والمجموعات
الحاالت العملية والمناقشة التحليلية

ورش العمل وجلسات التتطيط
المهاد التطبيقية من واقل مؤسسة المشارك

إختبارات القدرات والمهارات
PowerPoint & Flip Chart
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