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 08/86/8880 التاريخ :

 عطــوفة السيد المديـــر العـــام االكــــرم
    تحية وبعد ،

  للمشاركة في الملتقــى العلمي المتخصص : دعــوتكم ،  (GSC) النجــم الذهــبي لإلستشاراتيسر         
 الملتقــى العــربي الخامس

  الموارد البشريةفي إدارات  ـــراءات العملإجهيكلة االقسام وتطـويـر 
   

 ، وضمن الوصف التالـي:  70/2017/ 13-82خـــالل الفــــترة من تركـيا  –في مدينة اسطنبول  والـــذي  سيعقـد 
 

: محاضــروم متخصصــوم فــي ادارة المــوارد البشــرية وعمليــات الدي لــة وفــ    ــد  المندجيــات  محاضــروا الملتقــى
 .في االردم والخليج العربي وشمال افريقيا   ويتمتع المحاضروم بخــبرات عملية واسعه في هذا المجـــالالدوليــة ، 

 
 أهم الموضوعـات التي سيتم تناولها خالل هذا الملتقى :اواًل : 

 المقدمة : استعراض مفاهيم الدي لة و سسدا :- 
 دي لة الدي لة ومبادئه . همية ال  -       
 مجاالت الدي لة االدارية  و نواعدا .  -      

  اإلنتاج، وتبني  كيفية ا دا  التغييرات الدي لية للتخلص من القيود اإلدارية التي تعي  انطالق قوى
 الو دات التنظيمية. الدياكل الرشيقة التي تنس  الجدود وتدعم قنوات االتصال بين

  مدارات تقييم البيئة الداخلية وما تتضمنه من جوانب قوة عادة الدي لة واستعراض التعرف على مفدوم ا
 والفرص في البيئة الخارجية للمؤسسة.  وضعف، ورصد التحديات

  استخدام مصفوفة التحليل الرباعي الموزوم عبر تطبيث نموذجSWOT :الخاص بالتطوير االداري- 

 .  Strengthتعظيم نقاط القـوة في المؤسسة     -
 . Weaknessفي المؤسسة   الضعــفمعالجة نقاط    -
 .  Opportunitiesاستغالل الفرص المتا ة في المؤسسة    -
 . Threatsالمؤسسة   التدديدات والمخاطر التي تواجـهمواجدة    -



 

 

  ( استعراض نموذج ماكينزي في تطوير العملية االداريةS  7  : )- 

 . Strategyية االستراتيج -

 . Structureالدي لة  -

 .  System االنظمــة -

 . Styleنمــط االدارة  -

 . Staff فري  العمـل  -

 .Skills  المدــارات -

 .Shared Valueالقيــم المشتركة  -

  مدارات وضع رؤية تطويرية واضحة للمؤسسة، بحيث ي وم تجديدها  و تحديثدا متوافقًا مع
 الوصول اليدا.التطبي ، ونابعًا من فدم عمي  للمر لة المراد  ام انيات

  المزايا والعيوب . –اجراءات العمل التقليدية 

  نقاط الضعف والقوة . –استعراض تفصيلي إلجراءات العمل الحديثة 

 . التخطيط  اإلستراتيجي في ادارة الموارد البشرية 

 كيفية تحليل وتحديد اإل تياجات من العاملين ) االستقطاب والتعيين (. -

 يله وتنظيم  عماله ) اال الل والتعاقب الوظيفي (.هي لة  كادر المؤسسة وتأه -

 اعدادها وتعديالتدا . -مدارات اعـداد خطط العمـل السنوية  -

 استعراض مشاكل من الواقع العمــلي + نقــــــاش عــــــام .  
 

 ثانيـــًا : النتائج المتوقعة لعمليات الهيكلة

غموض،  دا، وإزالة ما بدا من ازدواج  و تضارب  وتطوير تنظيمات متطورة للمؤسسة في  هدافدا و نشطت .3
 ومراعاة التناسب بين  جم المؤسسة والمدام المناطة بدا.

لمقدمة للمستفيدين عن طري  زيادة الفاعلية التنظيمية، ورفع كفاءة  داء تحسين نوعية الخدمات ا .8
 والموظفين العاملين فيدا، وتسديل مسارات ونظم العمل المتبعة وتحسيندا. األجدزة

زيادة درجات التواف  بين  جم المؤسسة وبين متطلبات العمل وظروفه من جدة، والتوجدات  .1
 و كثر اختصاصًا و فضل  داًء من جدة  خرى.نحو مؤسسة  نسب عددًا  المستقبلية

 تخفيض كلفة التشغيل للمؤسسة، وتوجيه الوفر نحو زيادة الفاعلية والكفاءة. .4
 المتميز. ، وترسيخ مبد  المساءلة لضمام اإلنجازتعزيز الممارسات المؤسسية والعمل الجماعي  .5
 بناء صورة مالية متطورة ومستدامة للمؤسسة. .6



 

 

 
 : الملتقىلثًا: الفئـــات المستهدفة للمشاركة في هذا ثا

مدراء الموارد البشرية ومساعديدم ، مدراء شؤوم االفــراد ومساعديدم ، مدراء التدريب ومساعديدم ، مدراء       
ة مدراء التدقي  والرقابة ومساعديدم ، مدراء الدوائر المالية واالدارية والفني، شؤوم الموظفين ومساعديدم 

 ومساعديدم ، باإلضافة الى جميع رؤساء االقســام العاملين في هذه االدارات ومساعديدم.

 -: : الخدمات المقدمـــة للمشاركينرابعاً 

 استقبال المشاركين في مطار اسطنبول ، وتأمين نقلدم الى الفنادق التي سيقيموم بدا.   -
 الحقيبة التدريبية المقدمة لكل مشارك  .  -
 تقديم استرا ات القدوة والشاي خالل ايـــــام انعقاد الملتقــى.   -
( مشاركين  و  كثر ، 4توزيع درع النجــــم الذهبــــي لإلستشـــارات على كافــــة الجدات التي ترشح )   -

 للمشاركة في الملتقـــى .
ل المشاركين في اليوم االخير من اقامتدم في مدينة اسطنبول من اماكن اقامتدم  الى المطار ، نق  -

 مودعين بمثل ما استقبلوا به من  فاوة وتكريم .
 

في و ،  / مشارك شاماًل رسوم التسجيل والخدمات  عاله دوالر  مري ي( 2500) -: : رسوم المشاركةخامسـاً 
 .( مجـانـــاً  ) قبلكــم ، تكوم رسوم المشارك الخامس( مشاركين من 4 ــال ترشيح  )

      
آمــــلين مساهمتكم من خـــالل موضوعات هذا الملتقى ، وذلك بددف تبــادل المعرفة والخبرات واألفكــار  ول      

 للمشاركين فضل الممارسات لرفـــــــع مستويات الخبرات المدنية العاليـــــــة 
 وتفضلوا بقبول فائ  التقدير واإل ترام ،،،

 

                                                                                        


