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مقدمة
امل��وارد البش��رية ه��ي التي حت��ول املوارد
املالي��ة واملادية واملعلوم��ات والتكنلوجيا
بأي مؤسس��ة إلى منتج نهائي من سلع
وخدمات ،فلذل��ك كان البد من وجود إدارة
متخصصة تستطيع أن تقوم بالتخطيط
واالستقطاب والتقييم والتدريب للموارد
البش��رية ،فظهرت إدارة املوارد البش��رية
والوظائف املرتبطة بتلك اإلدارة كوظيفة
أخصائي املوارد البش��رية  .فمن هنا تأتي
هذه احللقة إل��ى تنمية مهارات أخصائي
املوارد البشرية .
هدف العام
إكس��اب املش��اركني املع��ارف وامله��ارات
الالزم��ة الت��ي تتطلبه��ا طبيع��ة عمل
أخصائي املوارد البشرية والدور الذي يقوم
به في املؤسسات .
الأهداف التف�صيلية
9 9القيام مبهام ومس��ئوليات أخصائي
املوارد البشرية .
9 9اإلملام باالجتاهات احلديثة إلدارة املوارد
البشرية ومنها اإلدارة االستراتيجية
للموارد البشرية .
9 9االط�لاع عل��ى املواصف��ات واملعايير
واملمارسات الدولية ألخصائي املوارد
البشرية .

مو�ضوعات احللقة
9 9سياس��ات عم��ل أخصائ��ي امل��وارد
البشرية .
 (9 9تخطي��ط امل��وارد البش��رية –
االس��تقطاب – االختي��ار واالختبار –
التهيئة املبدئية للموارد البش��رية –
تقييم األداء الوظيفي ) .
9 9املواصفات الدولي��ة ألخصائي املوارد
البشرية .
 (9 9املواصف��ات الش��خصية ألخصائي
امل��وارد البش��رية – الق��درات اإلدارية
والتنظيمي��ة ألخصائ��ي امل��وارد
البش��رية – أخصائي املوارد البشرية
وبناء الكفاءات ) .
9 9أخصائي املوارد البش��رية وبناء خطة
املسار الوظيفي .
9 9خرائط اإلحالل للموارد البشرية .
9 9موازن��ة الع��رض والطلب م��ن املوارد
البشرية .
9 9تطبيقات عملية .
الفئة امل�ستهدفة
9 9أخصائي موارد بشرية  ،باحث شؤون
إدارية ،موظفو شؤون املوظفني .
9 9جمي��ع املوظف�ين الذي��ن تتطل��ب
طبيعة عملهم إدارة املوارد البشرية.
مدة احللقة التطبيقية
 ) 20 (9 9ساعة تدريبية موزعة على ( 5
) أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.

تاريخ االنعقاد
خ�لال الفت��رة 2017/4/27 – 23م  ،م��ن
الساعة  8صباحا ً إلى الساعة  12ظهرا ً .
التكلفة املالية
 2009 9ري��ال للف��رد ( .عن��د ترش��يح
 3مش��اركني س��يتم من��ح مقع��د
مجاني)
9 9تشتمل التكلفة على أدبيات احللقة
( كمل��ف املت��درب وامل��ادة العلمي��ة
والشهادة ) واإلفطار.
9 9يحصل املش��ارك بع��د نهاية احللقة
على شهادة من معهد اإلدارة العامة.

ملخ�ص ال�سرية الذاتية:

د .أسامة عارف سعيد
•اس��تاذ جامعي وعميد لكلية االقتصاد
ومدير عام مؤسس��ة التأمينات ومدرب
ف��ي اإلدارة واملص��ارف ,لدي��ه خب��رة في
مج��ال التعليم التقلي��دي وااللكتروني
والتدري��ب مل��دة تزي��د عن  12س��نة في
ع��دد من اجلامع��ات الس��ورية  :جامعة
دمش��ق ،املعهد الوطني لإلدارة العامة,
املعه��د العال��ي إلدارة األعمال ،اجلامعة
االفتراضية الس��ورية ،اجلامعة الدولية

الس��ورية للعل��وم والتكنولوجي��ا,
معهد الفتح اإلسالمي .مستشار في
مجال��ي اإلدارة واملصارف ,رئيس وعضو
في فريق البح��ث العلمي في اجلامعة
االفتراضي��ة الس��ورية ,م��درب إداري
ومستش��ار تدريب ومدي��ر للعديد من
مراك��ز التدريب في س��ورية وخارجها
مل��دة تزي��د ع��ن عش��ر س��نوات ودرب
عدد كبي��ر من املش��اركني ,وحاليا ً في
سلطنة عمان – مسقط.
•املؤهالت العلمية
• 2004-1997دكتوراه في إدارة األعمال:
فرنس��ــا  -جامع��ة اك��س -مرس��اي
الثانية
•اإلعمال اإلدارية والتدريبية
•مدي��ر ع��ام مؤسس��ة التامين��ات
االجتماعية -سورية
•عمي��د كلي��ة االقتص��اد – اجلامع��ة
االفتراضية السورية
•خبي��ر إداري وتدري��ب واستش��اري
للتوظي��ف ف��ي مؤسس��ة املأم��ون
التعليمية -دمشق
•مدي��ر مرك��ز تدري��ب بواب��ة العلوم –
سلطنة عمان
•الشهادات  :تدريب املدربني -إدارة املوارد
البش��رية -التخطيط االس��تراتيجي-
إدارة األزمات والتغيير.

•الدورات املنفذة في سلطنة عمان
•التميز في خدمة العمالء  -معهد االدارة
العامة -صحار
•التخطيط االس��تراتيجي – س�لاح اجلو
السطاني -معهد االدارة العامة
•كي��ف تك��ون مبدع��ا ً –وزارة الصح��ة-
مسقط
•امله��ارات واألدوار املس��تقبلية ملدي��ري
ومدي��رات املدارس–املديري��ة العام��ة
للتربية والتعليم  -البرميي
•ادارة االزم��ات التعليمي��ة -ملتق��ى
القي��ادات االدارية واإلش��رافية –املديرية
العامة للتربية والتعليم –مسقط
•االب��داع ف��ي مه��ارات التواص��ل وإدارة
ضغوط العمل -وزارة التربية والتعليم-
مسقط
•تطوي��ر مه��ارات القي��ادة التربوية لدى
مديري املدارس -وزارة التربية والتعليم-
كلية مزون -مسقط
•االدارة وتنظيم الفعاليات ,شؤون البالط
السلطاني ,معهد االدارة العامة
•اتيكي��ك التواص��ل  -معه��د االدارة
العامة -مسقط
•تنمي��ة امله��ارات االش��رافية واإلداري��ة
وتطوي��ر االداء– معه��د االدارة العامة –
وزارة الصحة -مسقط
•تنمية امل��وارد البش��رية – معهد االدارة

العامة – سالح اجلو -مسقط.
•ادارة ضغ��وط العم��ل والتعام��ل م��ع
املراجعني -مكتب وزير الدولة ومحافظ
ظفار -صاللة
•االب��داع واالبت��كار في حل املش��كالت
حماية املستهلك  -صور
•إدارة امل��وارد البش��رية -س�لاح اجل��و-
مسقط
• املقاالت في جريدة عُ مان:
•اآلثار االقتصادية واالجتماعية املترتبة
ع��ن انخفاض انف��اق الدول��ة  ,جريدة
عُ مان 5 ,يناير ,العدد .12635
•التنمي��ة البش��رية مفت��اح التق��دم,
جري��دة عُ م��ان 12 ,يناي��ر  2016العدد
.12642
• املش��اريع الصغي��رة ...مزيد من فرص
العم��ل واإلنت��اج  ,جري��دة عُ م��ان26,
يناير 2016العدد .12656
•اعط��اء األولوي��ة القص��وى للتنمي��ة
البشرية  ,جريدة عُ مان2 ,فبراير ,2016
العدد .12663
•دور العل��وم والبحث العلمي في تطور
ورقي اإلنس��ان ,جريدة عُ م��ان 9 ,فبراير
 2016العدد .12670
•تنوي��ع امل��وارد ومواجه��ة االزم��ات
االقتصادية واالجتماعية ,جريدة عُ مان,
 22فبراير  ,2016العدد .12683

