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السادة مــدراء المــوارد البشـرية المحــترمين
تحية وبعد ،
يسر النجــم الذهــبي لإلستشارات ( ، )GSCدعــوتكم للمشاركة في الملتقــى العلمي المتخصص :

الملتقــى العــربي الرابع

هيكلة االقسام وتطـويـر إجـــراءات العمل في إدارات الموارد البشرية
وال ــذي سيعقـد في مدينة اسطنبول – تركـيا خ ــالل الفـ ــترة من  ، 0272/03/ 02-71وضمن الوصف التالـي:
محاضـــروا الملتقـــى  :محاضــرون متخصص ـون فــي ردارة الم ـوارد البش ـرلة وعمليــات ال ي لــة وفــح ث ــد

المن جيــات

الدولي ــة  ،ولتمتـا المحاضـرون بخ ــبرات عمليـة واسـعي فـي هـذا المجـ ــال فـي ارردن والخلـيا العر ـي وشـمال افرلقيـا ،
وفي العديد من الدول العر ية ارخرى .

اوالً  :أهم الموضوعـات التي سيتم تناولها خالل هذا الملتقى :
 المقدمة  :رستعراض مفاهيم ال ي لة وثسس ا -:
 -ثهمية ال ي لة ال ي لة ومبادئي .

 -مجارت ال ي لة اردارلة وثنواع ا .

 كيفية ر دا

التغييرات ال ي لية للتخلص من القيود اإلدارلة التي تعيح انطالق قوى اإلنتاج ،وتبني

ال ياكل الرشيقة التي تنسح الج ود وتدعم قنوات ارتصال بين الو دات التنظيمية.

 التعرف على مف وم اعادة ال ي لة واستعراض م ارات تقييم البيئة الداخلية وما تتضمني من جوانب قوة
وضعف ،ورصد التحديات والفرص في البيئة الخارجية للمؤسسة.

 استخدام مصفوفة التحليل الر اعي الموزون عبر تطبيث نموذج  SWOTالخاص بالتطولر ارداري -:
 تعظيم نقاط القـوة في المؤسسة . Strength معالجة نقاط الضعــف في المؤسسة . Weakness استغالل الفرص المتا ة في المؤسسة . Opportunities -مواج ة الت ديدات والمخاطر التي تواجـي المؤسسة . Threats

 استعراض نموذج ماكينزي في تطولر العملية اردارلة ( -: ) 7 S
 ارستراتيجية .Strategy ال ي لة .Structure ارنظمــة . System -نمــط اردارة .Style

 فرلح العمـل . Staff -الم ــارات .Skills

 -القيــم المشتركة .Shared Value

 م ارات وضا رؤلة تطولرلة واضحة للمؤسسة ،بحيث ي ون تجديدها ثو تحديث ا متوافقاً ما
رم انيات التطبيح ،ونابعاً من ف م عميح للمر لة المراد الوصول الي ا.

 رجراءات العمل التقليدية – المزايا والعيوب .

 رستعراض تفصيلي إلجراءات العمل الحديثة – نقاط الضعف والقوة .
 التخطيط اإلستراتيجي في ردارة الموارد البشرلة .

 كيفية تحليل وتحديد اإل تياجات من العاملين ( ارستقطاب والتعيين ). هي لة كادر المؤسسة وتأهيلي وتنظيم ثعمالي ( ار الل والتعاقب الوظيفي ). -م ارات رعـداد خطط العمـل السنولة  -رعدادها وتعديالت ا .

استعراض مشاكل من الواقا العمــلي  +نقـ ـ ــاش عـ ـ ــام .

ثانيـــاً  :النتائج المتوقعة لعمليات الهيكلة

 .7تطولر تنظيمات متطورة للمؤسسة في ثهداف ا وثنشطت ا ،وإزالة ما ب ا من ازدواج ثو تضارب ثو غموض،
ومراعاة التناسب بين جم المؤسسة والم ام المناطة ب ا.

 .0تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمستفيدين عن طرلح زلادة الفاعلية التنظيمية ،ورفا كفاءة ثداء
األج زة والموظفين العاملين في ا ،وتس يل مسارات ونظم العمل المتبعة وتحسين ا.

 .3زلادة درجات التوافح بين جم المؤسسة و ين متطلبات العمل وظروفي من ج ة ،والتوج ات المستقبلية نحو
ثداء من ج ة ثخرى.
مؤسسة ثنسب عدداً وثكثر اختصاصاً وثفضل ً

 .4تخفيض كلفة التشغيل للمؤسسة ،وتوجيي الوفر نحو زلادة الفاعلية والكفاءة.
 .5تعزلز الممارسات المؤسسية والعمل الجماعي والتنسيح المشترك ،وترسيخ مبدث المساءلة لضمان
اإلنجاز المتميز.

 .6بناء صورة مالية متطورة ومستدامة للمؤسسة.

ثالثاً :الفئـــات المستهدفة للمشاركة في هذا الملتقى :
مدراء الموارد البشرلة ومساعدي م  ،مدراء شؤون ارف ـراد ومساعدي م  ،مدراء التدرلب ومساعدي م  ،مدراء

شؤون الموظفين ومساعدي م  ،مدراء التدقيح والرقابة ومساعدي م  ،مدراء الدوائر المالية واردارلة والفنية ومساعدي م
 ،باإلضافة الى جميا رؤساء ارقســام العاملين في هذه اردارات ومساعدي م.
رابعاً :الخدمات المقدمـــة للمشاركين -:
 رستقبال المشاركين في مطار اسطنبول  ،وتأمين نقل م الى الفنادق التي سيقيمون ب ا. -الحقيبة التدرلبية المقدمة لكل مشارك .

 قرص مدما يحتوي ثه ــم ثوراق العمل المقدم ــة والتوصيات وصور الفعاليــات . -تقديم رست ار ات الق وة والشاي خالل ايـ ـ ـام رنعقاد الملتقــى.

 توزلا درع النجـ ــم الذهبـ ــي لإلستش ــارات على كافـ ــة الج ات التي ترشح ( )4مشاركين ثو ثكثر  ،للمشاركةفي الملتق ــى .

 نقل المشاركين في اليوم ارخير من رقامت م في مدينة اسطنبول من اماكن رقامت م الى المطار  ،مودعينبمثل ما استقبلوا بي من فاوة وتكرلم .

خامسـاً :رسوم المشاركة  )2500( -:دورر ثمرل ي  /مشارك شامالً رسوم التسجيل والخدمات ثعاله  ،وفي ــال
ترشيح ( )4مشاركين من قبلكــم  ،تكون رسوم المشارك الخامس ( مجـانـــاً ).

آمـ ــلين مساهمتكم من خ ــالل موضوعات هذا الملتقى  ،وذلك ب دف تبــادل المعرفة والخبرات واألفكــار

ول ثفضل الممارسات لرف ـ ـ ــا مستولات الخبرات الم نية العالي ـ ـ ــة  ،والكفيلة بتحسين مستولات ارداء  ،من خـالل

الدقــة والم نية العالية في بنـ ــاء اإلستراتيجيــات المثـ ــلى ردارات وثقسام الموارد البشرلة  ،لتطول ـر العمل وتجنب
ارختالرت .

شاكرلن ومقدرلن لكم سن رهتمام م

وتفضلوا بقبول فائح التقدير واإل ترام ،،،

