
 ISOتطوير الموارد البشرية حسب معايير الجودة االيزو دورة 

 اهداف الدورة :

 وتوضيح  الحديثة علي الوظائف االساسية إلدارة الموارد البشرية تعريف المشاركين

حسب  دورها كشريك إستراتيجى بالمنظمات وكإدارة لها دور أساسي في أي منظمة

 معايير الجودة العالمية.

 إلدارة  التطبيق العملي فى المنافسة فى تحقيق أعلى مستوى من تمكين المشاركين

 تأهليهم لمراكز قيادية فى مجال إدارة الموارد البشرية مما يؤدى إلى الموارد البشرية

  عن طريق االيزو 

  اإلعداد العلمي والتطبيقي المتكامل للعاملين في ادارة تعريف المشاركين على

 وشؤون الموظفين.  البشريةالموارد 

 على أحدث آليات عمل الموارد البشرية والتدريب على أفضل  تعريف المشاركين

 الممارسات في إعداد وبناء الهياكل التنظيمية للمؤسسات.

 المهارات األساسية للقيام بوظائف إدارة الموارد البشرية. على المشاركين تعريف 

 مفاهيم الجودة الشاملة في إدارة الموارد على تطبيق معايير و تمكين المشاركين

 البشرية.

 للموارد البشرية. االساليب الحديثة  تعريف المشاركين على 

 : للبرنامجات ـــــــالمحتوي

 : حسب معايير االيزو البشرية الموارد إدارة

 مفهوم الموارد البشرية 

 مفهوم الجودة 

  أهداف الموارد البشرية على مستوى المجتمع والمؤسسة والعاملين 

 أهمية الموارد البشرية 

 وظائف ومهام الموارد البشرية 

  ادارة الموارد البشرية كنظام ومنهج متكامل 

  رأس المال البشري وأبعاده المختلفة 

  الحديثةمدخل إلى الموارد البشرية 

  ماهية وأهمية ادارة الموارد البشرية   

 تطور ادارة الموارد البشرية    

 دور أخصائي موارد البشرية   

    انشطة ادارة الموارد البشرية 



 :البشرية  الموارد تخطيط

 الوظائف واإلختيار والتعيين وتصميم وتحليل الوظيفي   

 ماهية تحليل وتوصيف الوظائف 

 أهمية تحليل وتوصيف الوظائف 

 المتطلبات الواجب توافرها لزيادة فعالية تحليل توصيف الوظائف 

 الخطوات الرئيسية لتحليل وتوصيف الوظائف 

 فئأخطاء تحليل وتوصيف الوظا 

 فئمقومات نجاح تحليل وتوصيف الوظا 

  استراتيجيات الموارد البشرية 

  تخطيط الموارد البشرية 

  استراتيجيات القوة العاملة  

 إلى خطط قابلة للتنفيذ  تترجمة اإلستراتيجيا  

 بإدارة الموارد البشرية  نواع الخطط أ 

 :)التوظيف( اإلستقطاب

  مفهوم اإلستقطاب 

 قدرة المؤسسة على جذب األفراد المتقدمين 

 تحديد األماكن الشاغرة 

 )مصادر اإلستقطاب )داخلية وخارجية 

 أهداف اإلستقطاب 

 طرق اإلستقطاب 

 :سياسات االختيار والتعيين

  مفهوم االختيار 

 أهداف االختيار 

  أهمية االختيار 

 مراحل عملية االختيار 

  :سياسات األجور

  األجور والتعويض 

 األجزاء األساسية لنظام األجور 

 خصائص النظام السليم لألجور: مبادىء تصميم نظام األجور 

 طرق دفع األجور 



 :الحـــوافز

 ماهية الحوافز وأهدافها 

  الفعالبناء نظام التحفيز.  
 متطلبات نجاح نظام الحوافز 

 أنواع الحوافز 

 مراحل تصميم نظام الحوافز 

 العقبات التي تواجه نظام الحوافز 

 :تقـــييم األداء

 مفهوم تقييم األداء 

 أسس التقييم الفعال 

  أهداف عملية تقييم األداء 

 عناصر نظام تقييم األداء 

 طرق تقييم األداء 

 تقارير تقييم األداء 

  تقييم األداءمقابلة 

 أخطاء تقييم األداء 

 :تدريب وتأهيل الموارد البشرية

  نظم معلومات الموارد البشرية 

  اهداف نظم المعلومات الموارد البشرية 

  عناصر وعمليات نظم المعلومات الموارد البشرية 

  التدريب اثناء الوظيفة 

  التدريب خارج الوظيفة 

  انواع ومناهج التدريب المختلفة 

  تقييم عملية التدريب 

 تحسين اداء الموارد البشرية   

  تحسين وتقييم اداء العاملين 

  طرق تقييم األداء 

  الختام 

 اتتمارين واجب  

 



 المستفدون من هذه الدورة

  والجودة و مدراء التخطيط و مدراء المواردالبشرية الموارد البشريةمدراء إدارة 

  البشريةمشرفي الجودة و التخطيط و الموارد 

  جميع العاميلن في مجال توكيد الجودة والمراقبه 


