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 السادة مــدراء المــوارد البشـرية المحــترمين

    تحية وبعد ،

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

  الموارد البشريةفي إدارات  إجـــراءات العملاالقسام وتطـويـر  هيكلة
   

 ، وضمن الوصف التالـي:  12/2017/ 42-42خـــالل الفــــترة من تركـيا  –مدينة اسطنبول في  والـــذي  سيعقـد 
 

ـــة ، وفــأ دثــدم المن جالمــوارد البشــرعة وعمليــات ال ي لــة : محاضــر متخصــص فــي  دارة  الملتقــىمحاضــروا  يــات الدوليـ
وفـي العديـد مـن ، شـمال افرعقيـا و فـي اررد  والخلـيا العر ـي   وعتمتع المحاضـر خخـــبرات عمليـة واسـع  فـي هـذا المجــــال

 . ارخرى  الدول العر ية
 

 : الملتقىأهم الموضوعـات التي سيتم تناولها خالل هذا اواًل : 
  اودسس  ال ي لةمفاهيم المقدمة :  ستعراض :- 

 . ومبادئ  ال ي لة ال ي لةدهمية   -       
 .ا ودنواع  ال ي لة اردارعة مجارت   -      

  اإلنتاج، وتبني  كيفية  ثدام التغييرات ال ي لية للتخلص من القيود اإلدارعة التي تعيأ انطالق قوى
 .الوثدات التنظيمية ال ياكل الرشيقة التي تنسأ الج ود وتدعم قنوات ارتصال بين

 م ارات تقييم البيئة الداخلية وما تتضمن  من جوانب قوة واستعراض  اعادة ال ي لةمف وم رف على التع
 والفرص في البيئة الخارجية للمؤسسة.  وضعف، ورصد التحديات

  مصفوفة التحليل الر اعي الموزو  عبر تطبيث نموذجاستخدام SWOT  الخاص خالتطوعر ارداري :- 

 .  Strength  مؤسسةتعظيم نقاط القـوة في ال   -
 . Weakness  في المؤسسة الضعــفمعالجة نقاط    -
 .  Opportunities استغالل الفرص المتاثة في المؤسسة   -
 . Threats  المؤسسة الت ديدات والمخاطر التي تواجـ مواج ة    -

 عاجل ...لطفـاً 



 

 

  ( استعراض نموذج ماكينزي في تطوعر العملية اردارعةS  7  : )- 

 . Strategy يةارستراتيج -

 . Structureال ي لة  -

 .  System ارنظمــة -

 . Styleنمــط اردارة  -

 . Staff فرعأ العمـل  -

 .Skills  الم ــارات -

 .Shared Valueالقيــم المشتركة  -

  خحيث ي و  تجديدها دو تحديث ا متوافقًا مع للمؤسسةم ارات وضع رؤعة تطوعرعة واضحة ،
 .للمرثلة المراد الوصول الي االتطبيأ، وناخعًا من ف م عميأ   م انيات

  المزايا والعيوب . – جراءات العمل التقليدية 

  نقاط الضعف والقوة . – ستعراض تفصيلي إلجراءات العمل الحديثة 

 . التخطيط  اإلستراتيجي في  دارة الموارد البشرعة 

 من العاملين ) ارستقطاب والتعيين (.ثتياجات كيفية تحليل وتحديد اإل -

 در المؤسسة وتأهيل  وتنظيم دعمال  ) ارثالل والتعاقب الوظيفي (.هي لة  كا -

  عدادها وتعديالت ا . -م ارات  عـداد خطط العمـل السنوعة  -

 استعراض مشاكل من الواقع العمــلي + نقــــــاش عــــــام .  

 النتائج المتوقعة لعمليات الهيكلةثانيـــًا : 

غموض،  تطوعر تنظيمات متطورة للمؤسسة في دهداف ا ودنشطت ا، وإزالة ما ب ا من ازدواج دو تضارب دو .1
 ومراعاة التناسب بين ثجم المؤسسة والم ام المناطة ب ا.

تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمستفيدين عن طرعأ زعادة الفاعلية التنظيمية، ورفع كفاءة دداء  .4
 ملين في ا، وتس يل مسارات ونظم العمل المتبعة وتحسين ا.والموظفين العا األج زة

نحو  زعادة درجات التوافأ بين ثجم المؤسسة و ين متطلبات العمل وظروف  من ج ة، والتوج ات المستقبلية .3
 مؤسسة دنسب عددًا ودكثر اختصاصًا ودفضل دداًء من ج ة دخرى.

 الفاعلية والكفاءة. تخفيض كلفة التشغيل للمؤسسة، وتوجي  الوفر نحو زعادة .2
تعزعز الممارسات المؤسسية والعمل الجماعي والتنسيأ المشترك، وترسيخ مبدد المساءلة لضما   .5

 المتميز. اإلنجاز
 بناء صورة مالية متطورة ومستدامة للمؤسسة. .6



 

 

 

 : الملتقىركة في هذا ا: الفئـــات المستهدفة للمشثالثاً 

، مدراء شؤو  ارفــراد ومساعدي م ، مدراء التدرعب ومساعدي م ، مدراء شؤو  ومساعدي م  الموارد البشرعةمدراء       
، الدوائر المالية واردارعة والفنية ومساعدي م ، مدراء ومساعدي م  مدراء التدقيأ والرقاخة، الموظفين ومساعدي م 

 ومساعدي م.خاإلضافة الى جميع رؤساء ارقســام العاملين في هذه اردارات 

 -: : الخدمات المقدمـــة للمشاركينرابعاً 

 ب ا. و  يقيمسالفنادق التي ، وتأمين نقل م الى  اسطنبولمطار المشاركين في ستقبال     -
 الحقيبة التدرعبية المقدمة لكل مشارك  .  -
 قرص مدما يحتوي دهـــم دوراق العمل المقدمـــة والتوصيات وصور الفعاليــات .   -
 .الملتقــى نعقاد ام ـــــالشاي خالل ايالق وة و ستراثات  تقديم    -
لمشاركة في ( مشاركين دو دكثر ، ل2التي ترشح )توزعع درع النجــــم الذهبــــي لإلستشـــارات على كافــــة الج ات    -

 الملتقـــى .
عين نقل المشاركين في اليوم ارخير من  قامت م في مدينة اسطنبول من اماكن  قامت م  الى المطار ، مود  -

 خمثل ما استقبلوا خ  من ثفاوة وتكرعم .
   في ثــال و  ، / مشارك شاماًل رسوم التسجيل والخدمات دعاله دورر امرع ي( 2500) -: رسوم المشاركة: خامسـاً 

 .( مجـانـــاً  ) الخامس( مشاركين من قبلكــم ، تكو  رسوم المشارك 4)  ترشيح                        
      

، وذلك ب دف تبــادل المعرفة والخبرات واألفكــار ثول دفضل  الملتقىــــلين مساهمتكم من خـــالل موضوعات هذا آم     
الممارسات لرفـــــــع مستوعات الخبرات الم نية العاليـــــــة ، والكفيلة بتحسين مستوعات ارداء ، من خـالل الدقــة والم نية 

  .ارختالرت ر العمل وتجنب ــ، لتطوع  ردارات ودقسام الموارد البشرعة جيــات المثــــلىالعالية في بنــــاء اإلستراتي
 شاكرعن ومقدرعن لكم ثسن  هتمام م

 وتفضلوا خقبول فائأ التقدير واإلثترام ،،،

 


