مؤسسة ابين نفسك
للتـنمية البشرية واالدارية
تدريب – استشارات

الربنامج املتكامل الدارة املوارد البشرية
نبذه عن الربنامج
ٜتٝح يو دبً ّٛاملٛازد ايبػس ١ٜانتطاب ارتربات ايعًُٚ ١ٝاالنادمي ١ٝاييت تؤًٖو يًعٌُ يف ٖرا زتاٍ اداز ٠املٛازد ايبػس ١ٜبٓذاح .نريو
صكٌ خربات َٗٚازاتو نُٛظف يف اداز ٠املٛازد ايبػسٚ ١ٜغ ٕٛ٦املٛظفني ٚتصٜٚدى بارتربات ايتدصص ١ٝايالشَ ١يتٓذح يف ٖرا اجملاٍ.
اهلدف من الدبلىمة :
ٖر ٙايدبً ١َٛفسٜدْٛ َٔ ٠عٗا يف ايٛطٔ ايعسبٚ ٞتعتُد عًْ ٢كٌ ارتربات ٚايتعسف عً ٢االضساز اييت حيتفظ بٗا احملرتف ٕٛبإداز ٠املٛازد
ايبػسٚ ١ٜتٗدف إىل:
 .1إعداد نٛادز عسب ١ٝقادز ٠عً ٢قٝادَ ٠ؤضطات االعُاٍ فُٝا ٜتعًل بإداز ٠املٛازد ايبػسٚ ،١ٜقادز ٠عً ٢تكد ِٜايدعِ املٗين
ٚايفين ملؤضطاتٗا.
 .2إٕ ٜصبح ايدازع غسٜها إضرتاتٝذٝا باملؤضطٚ ١قادزا عً ٢ايرتق ٞيف إداز ٠املٛازد ايبػس.١ٜ
 .3ايتعسف عً ٢ايٛظا٥ف االضاض ١ٝإلداز ٠املٛازد ايبػس ١ٜمبؤضطات االعُاٍ.
حماور الدبلىمة :


املداخٌ االسرتاف ١ٝيدزاض ١اداز ٠املٛازد ايبػس١ٜ



ايتدطٝط االضرتاتٝذ ٞالداز ٠املٛازد ايبػس: ١ٜ



o

األدٚات املطتددَ ١يف عًُ ١ٝايتدطٝط االضرتاتٝذ ٞيًُٛازد ايبػس١ٜ

o

ايُٓاذز ايتشً ١ًٝٝيف عًُ ١ٝايتدطٝط االضرتاتٝذ ٞيًُٛازد ايبػس١ٜ

o

حتدٜد مسات ايعٌُ ٚأثس ٙعً ٢ايك ٣ٛايعاًَ ١بايػسن.١

o

ايتدطٝط االضرتاتٝذ ٞيًُطاز املٗين يًُٛظفني

ايتشً ٌٝايٛظٝف: ٞ
o

طسم ايتشً ٌٝايٛظٝفٚ ٞايٛصف ايٛظٝفٚ َٔ ٞاقع خربات عًُ ١ٝبايػسنات ايعامل.١ٝ

o

ساد ١ايػسنات اىل ايتشً ٌٝايٛظٝفٞ

o

ايتشً ٌٝايٛظٝف ٞايهًٚ ٞادتصٞ٥

o

خمسدات ايتشً ٌٝايٛظٝفٚ ٞنٝف ١ٝايتعاٌَ َعٗا

o

ايٛضا ٌ٥ايفعاي ١يًتشً ٌٝايٛظٝفٞ
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ايتٛظٝف :
o

عًُ ١ٝايتٛظٝف باعتبازٖا عًُ ١ٝاضاض ١ٝيف اداز ٠املٛازد ايبػس١ٜ

o

َصادز تٛظٝف ايك ٣ٛايعاًَ١

o

بدا ٌ٥ايتٛظٝف بايػسن١

o

االضتكطاب ايفعاٍ ٚدٚز ٙيف حتكٝل ايسحبٚ ١ٝتكً ٌٝايٓفكات

عًُ ١ٝاالختٝاز ٚايتعٝني :
o

تصُ ِٝعًُ ١ٝاالختٝاز ٚايتعٝني مبا حيكل نفا ٠٤ايػسن١

o

املداخٌ املطتددَ ١يف حتكٝل عًُ ١ٝاالختٝاز ٚايتعٝني ايفعاي١

o

املكابً ١ايػدص: ١ٝ

o





اْٛاع املكابالت ايػدص١ٝ



طسم اداز ٠املكابالت ايػدص١ٝ



دٚز َدٜس املٛازد ايبػس ١ٜيف اجناح املكابالت ايػدص١ٝ



َساسٌ ٚادسا٤ات املكابالت ايػدص١ٝ



اضساز جناح املكابالت ايػدصٚ َٔ ١ٝاقع خربات احملرتفني يف ايػسنات ايعسب١ٝ

اختبازات ايتٛظٝف :


اْٛاع اختبازات ايتٛظٝف



مسات اختباز ايتٛظٝف ايفعاٍ



ايتعسف عً ٢االختباز املال ِ٥يًٛظٝفٚ ١ايػسن١



دٚز اختباز ايتٛظٝف نأدا ٠فعاي ١يف عًُٝات ايتٛظٝف.

ايتدزٜب ٚايتطٜٛس ٚايتٛد: ٘ٝ
o

o
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أٚال  :بساَر االزغاد ٚايتٛد٘ٝ


بساَر االزغاد ٚايتٛد ٘ٝيًُٛظفني ادتدد



تصُ ِٝبساَر االزغاد ٚايتٛدٚ ٘ٝدٚز اداز ٠املٛازد ايبػس ١ٜيف ذيو



تهٝف املٛظفني ادتدد َع ب ١٦ٝايعٌُ ٚاعضا ٤فسٜل ايعٌُ

ثاْٝاً  :ايتدزٜب ٚايتطٜٛس


ايفسم بني ايتدزٜب ٚايتطٜٛس



حتدٜد االستٝادات ايتدزٜب ١ٝبايػسن١



ايطسم اذتدٜج ١يف تك ِٝٝايتدزٜب



َفٗ ّٛحتً ٌٝاالستٝادات ايتدزٜب.١ٝ
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َساسٌ حتً ٌٝاالستٝادات ايتدزٜب.١ٝ



َٗازات ايكاُ٥ني بتشً ٌٝاالستٝادات ايتدزٜب.١ٝ



َساسٌ حتً ٌٝاالستٝادات ايتدزٜب١ٝ



َسسً ١مجع ايبٝاْات.



تك ِٜٛايعًُ ١ٝايتدزٜب ( ١ٝقبٌ ٚأثٓاٚ ٤بعد ايتدزٜب(



َسسً ١ايدزاضٚ ١ايتشً.ٌٝ



األض ١ً٦ارتُظ قبٌ عًُ ١ٝايتكَ( ِٜٛاذا ٚملاذا ٚأَٚ ٜٔتٚ ٢نٝف(

تك ِٝٝأدا ٤املٛظفني :
o

َفٗ ّٛتك ِٝٝاالدا ٤ايٛظٝفٞ

o

ايعالق ١بني تك ِٝٝاالداٚ ٤اداز ٠االدا٤

o

طسم ٚاضايٝب تك ِٝٝادا ٤املٛظفني

فٓ ٕٛايكٝاد: ٠
o

فٔ إصداز األٚاَس

o

فٔ اضتكطاب االتباع

o

نٝف حيصٌ ايكا٥د عً ٞايططً١

o

فٔ االتصاٍ

o





حتً ٌٝايٛضع اذتاي ٞيًتٛدٗات اإلضرتاتٝذ ١ٝيف ايعًُ ١ٝايتدزٜب.١ٝ

فٔ ايتأْٝب ٚايعكاب

o

فٔ َعادت ١ايترَسات

o

فٔ املهافأٚ ٠ايتػذٝع

o

فٔ ايتفٜٛض

o

فٔ املساقب١

o

فٔ ايتعاَ ٕٚع ايكاد ٠اآلخسٜٔ

o

اضساز ق ٠ٛايكاد٠

o

فٔ ايتعاٌَ َع املسؤضني

o

فٓ ٕٛتدزٜب املسؤضني

o

فٔ ايتشفٞش

o

فٔ َٛدٗ ١االشَات

بٓا ٤فسم ايعٌُ ايٓادش: ١
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o

اضظ بٓا ٤فسٜل ايعٌُ ايٓادح

o

فٛا٥د ايعٌُ ادتُاعٞ

o

ايفسم بني ايعٌُ ادتُاعٚ ٞايعٌُ ايفسد( ٟممٝصات ٚعٛٝب)

o

نٝف ختتاز اعضا ٤ايفسٜل ٚتٛشع املٗاّ ٚفكا يالْطب

o

نٝف حتٌ املػهالت داخٌ ايفسٜل

o

مسات فسٜل ايعٌُ ايٓادح

o

متاز ٜٔيتُٓ ١ٝايجكٚ ١ايتشفٝص يد ٟاملسؤضني

o

اْٛاع ايػدصٝات داخٌ فسم ايعٌُ ٚايتعاٌَ َع نٌ غدص

o

نٝف تُٓ ٞازتباط االعضا ٤بايفسٜل ا ٚاملؤضط١

o

فٓ ٕٛايتفٜٛض

َٗازات االيكاٚ ٤ايعسض ٚايتكدِٜ
o

ايتدًص َٔ ارتٛف َٔ ايٛقٛف أَاّ ادتُٗٛز ٚانتطاب ايجك ١بايٓفظ.

o

ايتعسف عً ٢املفاٖ ِٝايعاَ ١يفٔ اإليكا ٤ايسا٥ع ٚعٛاٌَ ايتُٝص ٚايٓذاح يًُتشدخ.

o

ايتدزب عً ٢خطٛات فٔ ايتأيٝف ٚ ،تصُ ِٝارتسا٥ط ايرٖٓ.١ٝ

o

ايتعسف عً ٢أمناط املطتُعني ايػدصٚ ١ٝفٔ ايتعاٌَ َع نٌ منط

o

تكد ِٜايعسٚض ٚممازض ١اإليكا َٔ ٤قبٌ مجٝع املتدزبني.

o

َٓاقػٚ ١تك ِٝٝاألدا َٔ ٤قبٌ املدزب ٚاملتدزبني.

o

قٛاعد ٚطسم إيكا ٤املكدَٚ ١أُٖٝتٗا.

o

َٗازات اإليكا ٤يًُشت ٣ٛصًب املٛضٛع.

o

قٛاعد ٚطسم ارتتاّ يًُشرتفني.

o

َٗازات تفع ٌٝاإلميا٤ات ٚيغ ١ادتطد.

o

َٗازات تفعْ ٌٝربات ايصٛت ٚأضًٛب اذتدٜح.

o

َٗازات اذتسن ١عً ٢املطسح ٚ ،ايسٚابط املطسس.١ٝ

o

َٗازات تفع ٌٝق ٠ٛايهالّ ٚاحملت.٣ٛ

ًَشٛظ:١
ٖرا ايربْاَر حيٌُ عالَ ١جتازَ ١ٜطذً ١بأضِ َؤضطط ١ابين ْفطو يًتُٓٚ – ١ٝال حيل اقتباض ١ا ٚتدزٜب ١يف اَ ٟؤضطات اخس ٟاٚ
بٛاضط ١اَ ٟدزب آخس -بدَٛ ٕٚافك ١نتابَ ١ٝعتُدَ َٔ ٠ؤضط ١ابين ْفطو يًتُٓ.١ٝ
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