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االتحاد العربي لتنمية املوارد البشرية
وبالتعاون مع
NCC Education
Awarding Great British Qualifications
و
االتحاد الدولي ملؤسسات التنمية البشرية
عزم علي عقد
املؤتمر العربي الثامن

تكنولوجيـــــا المـــــــوارد البشريـــــــة
التحول الي استحقاق ثورة المعلومات

القاهرة – جمهورية مصر العربية
 14-10ديسمبر  1027م
مقدمة:
مما ال شك فيه أن إدارة الموارد البشرية أصبح لها دورا هاما في تحديد مدى فعالية وكفاءة
القدرة التنافسية ألي مؤسسة ،فهي تساهم في نجاح ما تقدمه من خدمات أ ومنتجات من

خالل اختيار العاملين المبدعين والناجحين في أداء مهام وظائفهم؛ وإعداد العاملين للتعامل
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مع التكنولوجيا الحديثة وتقديم كل ما هو جديد من خدمات أو منتجات وكذلك إثابة األداء

المتميز ،مما يؤدي إلى رضا كافة األطراف ،وبناء السمعة الجيدة .عالوة على دورها في

التعامل مع تحديات األلفية الثالثة وهي العولمة ،والجودة ،وتكنولوجيا المعلومات ،والتحدي

الثقافي االجتماعي ،وبالتالي فإن االرتقاء بقدرات هذه اإلدارة يعد الخيار الحاسم لتحقيق

النجاحات المقترنة بكفاءتها.

األهداف:
 أهم التحديات التي تواجه إدارة وتنمية الموارد البشرية في ظل المتغيرات الجديدة
وكيفية التعامل معها.

 االتجاهات الحديثة في إدارة وتنمية وتخطيط الموارد البشرية.
 النظم المالية للموارد البشرية

 معرفة دور إدارة الموارد البشرية في مواجهة الصراعات التنظيمية الحكومية وتنمية

المهارات في إعداد برنامج تطوير وتحسين إدارة الموارد البشرية في مجال العمل

الحكومي.

 التعرف على األنماط والممارسات اإلدارية في مؤسسات القطاع العام والحكومة
ومناقشة الصعوبات التي تواجهها لتطويرها.

 التطورات االقتصادية واستحقاقات ثورة المعلومات واالتصاالت وتحديات السوق
المفتوحة.

 تشخيص مظاهر وأسباب الفساد اإلداري واألساليب الناجحة في مكافحتها.

 تأطير المؤشرات والمعايير لقياس األداء المؤسسي من منظور مقارن على المستويين
العربي والدولي.

 إدارة عملية التغيير والتطوير والتعامل مع مقاوميها.

 التعرف على مزايا البدائل المختلفة المتاحة النتقاء العاملين.
 ماهية وأبعاد تكلفة االنتقاء الغير مناسب.

 دور إدارة الموارد البشرية والتطوير اإلبداعي.
 العالقة بين االنتقاء والتدريب وتطوير العاملين.
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محاور وموضوعات المؤتمر
المحور األول
تكنولوجيا الموارد البشرية:
 نظم معلومات إدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا األداء البشري وانعكاسات
التكنولوجيا عليها.

 إدارة وتنمية الموارد البشرية

 تخطيط وتطوير الموارد البشرية
 النظم المالية للموارد البشرية

المحور الثاني

إدارة الموارد البشرية وأهدافها ومهامها ودورها في ظل العولمة:
 مفهوم إدارة الموارد البشرية.

 أهداف إدارة الموارد البشرية.
 مهام إدارة الموارد البشرية.

 التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية.
 دور إدارة الموارد البشرية في ظل العولمة.

المحور الثالث

التدريب وتطوير المسار الوظيفي:
 تخطيط المسار الوظيفي :األهداف والمزايا – أسس ومراحل
 تقدير احتياجات المؤسسات من القوى العاملة
 معوقات برامج تخطيط المسار الوظيفي.

 التنمية الوظيفية واستراتيجيات اإلحالل :خطط التدريب المتكامل – تقييم مردود
التدريب.
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 مناهج التأهيل الوظيفي من خالل التدريب على راس العمل أو التدريب الرسمي أو
المنح .سياسات التدريب التحويلي لزيادة االستفادة من العمالة غير الماهرة أو

النصف ماهرة.

المحور الرابع

خيارات االنتقاء والتوظيف:
 ماهية خدمات التوظيف :ايجابيات وسلبيات

 توزيع األدوار والمسئوليات ومن يتحمل مسئولية االنتقاء

 استخدام الخيار التكنولوجي في أنشطة االنتقاء والتوظيف
 عناصر دورة االنتقاء وتطوير اليات التوظيف

 وسائل وآليات قياس القدرات واليات االنتقاء والتوظيف.

 البدائل وصالحية االعتماد ومشكالت االنتقاء والتوظيف ومجاالت التطبيق.
 مزايا ومحاذير استخدام وخيارات التوظيف واليات االنتقاء.

المشاركين المستهدفين:
 القي ااادات اإلداري ااة العلي ااا ف ااي القط اااعين الحك ااومي والخ ااا
المدني (وكالء وزارة ،مدراء عامون ،خبراء).

ومؤسس ااات المجتم ااع

 ما اادراء ور سا اااء أقسا ااام وما ااوظفي إدارة الما ااوارد البش ا ارية والمرشا ااحون لشا ااغل تلا ااك
الوظائف
 مدراء ور ساء وموظفي شئون الموظفين والمرشحون لشغل تلك الوظائف
 مدراء ور ساء وموظفي أقسام التطوير اإلداري
 مدراء ور ساء وموظفي إدارات الشئون اإلدارية والمالية
 مدراء ور ساء وموظفي تخطيط القوى العاملة والتخطيط االستراتيجي
 مدراء التدريب
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 مدراء إدارات ور ساء أقسام وأخصائيو التنظيم وتطوير أساليب العمل
 ر ساء الجامعات وعمداء الكليات وأساتذة الجامعات
 مراكز البحث العلمي والمعاهد اإلدارية العربية.
 النقابات المهنية والجمعيات العلمية في البلدان العربية.
 مراكز ومعاهد التطوير والتدريب والتنمية اإلدارية.
 قيااادات وخب اراء أجهاازة وإدارات التطااوير والتاادريب فااي األجهاازة الحكوميااة والقطاااع
الخا .

 خبراء مؤسسات ومعاهد التدريب والتطوير اإلداري العامة والخاصة.
 خبراء تصميم وتحديد االحتياجات التدريبية.
 مديري إدارات تكنولوجيا المعلومات بالوزرات والمؤسسات الحكومية
 العاملين بكل من إدارات الموارد البشرية والتدريب والشئون اإلدارية والمالية وشئون
الموظفين والتطوير اإلداري.

أوراق املؤتمر:
 -2أن يقع البحث ضمن محاور املؤتمر.
 -1ارسااا ملخاال البحااث العرااة العربيااة مااا ال يزيااد عاان  000كعمااة ع مااع اسااتمارة
التسجيل و نبذة مختصره عن السيرة الذاتية لعباحاث ياي موعاد أهصااه 1027/22/21
علااا البريااد االلنيرو ااي Mirvat@uhrda.netع  ،وساامتإ العا م الباحااث قاارار اللجنااة
خ أسبوع من وصو امللخل.
 -0تخضع البحوث لعتحنيإ الععمي من هبل اللجنة الععمية لعمؤتمر .
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 -4ترس ا اال البح ا ااوث م بوع ا ااة العر ا ااة العربي ا ااة عل ا ااا مع ا ا
االلنيرو ي علا أن تنون -:

 Wordع ا اان لري ا ا البري ا ااد

أ  .البحوث يي العرة العربية حجإ خط  24نوع . Transparent Arabic
ب .ال تتجاوز عدد صفحات البحث عن  10صفحة من حجإ  A4مسافة س ر واحاد
.single line space
 -1سمتإ الع م الباحث قرار اللجنة خصوص حثه يي موعد اهصاه ،1027/21/20
ويي حالة هبو اللجنة مللخل البحث يدفع املشارك الرسوم املقررة  710دوالرع .
ً
 -6ستوزع جميع أعما املؤتمر علا املشاركين النيرونيا.

كيفية التسجيل والمشاركة:

-

يمنننإ تعبئة استمارة االشيراك علا املوهع اإللنيرو ي www.uhrda.net
وارسا خ اب املشاركة الرسمي علا فاكس رهإ

 0010101042026/0010101066210/0010101000101ع

مالحظة:

امل ار

ضاارورة الحالتنااا اارمبتنإ يااي ممااان اإلهامااة وموعااد الوصااو ليتس ا لنااا ت ا مين االسااتقبا ي ااا

رسوم االشتراك:

يبعغ رسإ االشيراك يا املؤتمر  $ 1000دوالر أمريمي أو ما يعادلها.
ويحصل المشارك مقابل رسم االشتراك على اآلتي:

 االشيراك يي أعما املؤتمر.
 املادة الععمية لوهائع ااملؤتمر.
 حقيبة األوراق الععمية.
 وفيه املشروبات وامل كوالت خ

فيرة االسيراحة.
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 استقبا وتوديع من واللا امل ار.
 شهادة حضور من االتحاد العربي لتنمية املوارد البشرية

لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال
ادارة المؤتمرات

أ  /ميرفت شاهين
جوال11110110010000 :

هاتف1111105301101 / 1111105301101 / 1111105300000 :
فاكس1111105320000/ 1111105300050 / 1111105301135 :

البريد االلكترونيmirvat@uhrda.net :
الموقع اإللكترونيwww.uhrda.net :
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