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مقدمة :
يعد االســتثمار في راس املال البشــري
وإدارة املوارد املؤسســية وإدارة رأس املال
املعرفــي وتقويــة املوارد البشــرية من
االجتاهات احلديثة في اإلدارة وأحد مالمح
عصر املعرفة.
لذا ،يأتــي هــذا البرنامج لبنــاء قدرات
العاملــن في مجــال املوارد البشــرية
باألســاليب احلديثة لتخطيط وتنظيم
وتنمية وتقييم املوارد البشرية.
ويقســم البرنامج إلى جزئيــن  :األول،
ملناقشــة الوظائف اإلداريــة والتنفيذية
إلدارة املــوارد البشــرية مــن تخطيــط
وتوظيــف وتنميــة وتقييــم للمــوارد
البشــرية ،والثاني ،ملناقشة التعامل مع
القضايا احلديثة ملدير املوارد البشرية مثل
التخطيط االســتراتيجي وسمات املوارد
البشرية بالشركات الدولية.
الهدف العام :
تأهيــل وتطويــر أداء مســئولي املوارد
البشــرية ملواكبــة األســاليب احلديثة
لتطبيق سياسات تخطيط واستقطاب
وتعيني وتهيئته املوارد البشــرية ،وكذا،
تدريــب وتنميــة ورعايــة وتقييــم أداء
املوارد البشــرية وذلك وفقا ً للممارسات
احلديثــة ومبا يتفق وأهداف اجلهة وقيمها
ورسالتها.

األهداف التفصيلية :
أن يصبح املشــارك بنهاية هذا البرنامج
قادرا ً على:
7 7القيام مبهام ومسئوليات إدارة املوارد
البشرية واملرتبطة بـ:
 1 .1سياســات التخطيــط للمــوارد
البشــرية وتوصيف الوظائف ووضع
خطة املسار الوظيفي.
 2 .2سياسات التوظيف البشري ومنها
االســتقطاب واالختيــار والتعيــن
والتهيئة.
 3 .3سياســات التنميــة البشــرية مبا
تشــمله من تدريب وتوعية وصيانة
وإثابة للموارد البشرية.
 4 .4سياســات التقييــم والرقابة على
أعمال املــوارد البشــرية مبا يضمن
التحسني املستمر ألعمالها.
7 7اإلملــام باالجتاهات العامليــة احلديثة
ومنها اإلدارة االســتراتيجية للموارد
البشرية.
7 7التدريب على املمارســات واألساليب
احلديثة إلدارة املوارد البشرية.
7 7التدريــب علــى آليــات التعامل مع
التحديــات الدوليــة ملديــر املــوارد
البشرية.

موضوعات الحلقة :
遏 遏التخطيــط االســتراتيجي للموارد
البشرية.
遏 遏إدارة التغيير للموارد البشرية.
遏 遏استثمار راس املال البشري.
遏 遏املوارد البشرية بالشركات الدولية.
الفئة المستهدفة :
9 9مديــري املــوارد البشــرية باجلهات
احلكومية واخلاصة.
9 9أخصائــي ورؤســاء وأقســام املوارد
البشرية.
9 9مديري التطوير اإلداري واملؤسسي
9 9مسئولي ومديري إدارات تقييم األداء
واجلودة.
مدة الحلقة التطبيقية :
(  ) 20ســاعة تدريبيــة موزعة على ( ) 5
أيام ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.

التكلفة المالية :
« « 200ريــال للفــرد ( .عند ترشــيح 3
مشاركني سيتم منح مقعد مجاني).
« «تشــتمل التكلفــة أدبيــات احللقة
( كملــف املتــدرب واملــادة العلمية
والشهادة ) واإلفطار.
« «يحصل املشــارك بعــد نهاية احللقة
على شهادة معتمدة من معهد اإلدارة
العامة.

ملخص السيرة الذاتية:
د .صالح لطفي
المؤهالت:

遏 遏بكالوريــوس إدارة أعمال بتقدير جيد
جدا مع مرتبة الشــرف عام 2000م،
وماجســتير إدارة املوارد البشرية من
كلية التجارة اخلارجية و إدارة األعمال
بجامعــة حلوان عــام2006م مبرتبة
الشــرف ،و دكتوراه التنمية الدولية
من كلية الدراسات الدولية بجامعة
كوريا عام 2010م بتقدير امتياز.

الخبرات العلمية:
遏 遏قدم د .صالح العديد من االستشارات
و البرامــج التدريبية شــارك بأوراق
عمل فــي العديد مــن املؤمترات في
أكثر مــن  12دولــة حــول العالم
في مجــاالت التطوير املؤسســي
واحلوكمــة املؤسســية واملــوارد
البشرية والتدريب.

