




















شهادة الخبري يف املوارد البرشية 
“ SHRM Master Certificate in 

Human Resources Management “



SHRM)البرشيةاملواردإدارةيفالخبريشهادةبإطالقالبرشيةالرثوةنحننفخر Master

Certificate)مستندةًوعامليا ًبهامعرتفكشهادةالسعوديةالعربيةاململكةيفاألوىلللمرة
.العمليةواملامرسةالحقيقيةالعملبيئةمنمعلوماتإىل

منواملستمدالحقيقيةالخرباتنقلعىليعتمدالبرشيةاملوارديفخبريالشهادةبرنامجإن
SHRM™)البرشيةاملواردجمعيةمعارفوجداراتمنوذج BoCK)لتطويراستخدمتوالتي

.SHRM-SCP™وSHRM-CP™املهنيةالبرشيةاملواردشهادات

يفلراغبنيلمسبقةمتطلباتتوجدالحيث،فريدبشكلهذاالخبريشهادةبرنامجتصميمتم
رصةالفلديهأنكاموقت،أييفالربنامجدخولللمتعلمميكنوالشهادةبتلكلتحاقاإل

منواسعةمجموعةالكاملةالشهادةبرنامجويتضمن،SHRMعضويةشهادةعىلللحصول
:ذلكيفمبااملكتسبةالخربات

الجامعي،النقاش•

والجامعية،الفرديةاألنشطة•

متعددة،لحاالتدراسة•

.الثامنيةالربنامجأجزاءمنجزءكلنهايةيفاملعلوماتثباتلتعزيزختبارًإ•

دأحتغطيدورةكلدورات،مثانيةمنالخبريشهادةعىلللحصولاملؤهلالربنامجيتكون
خاللبةاملكتساملعرفةعىلقائممتحانإمنهاكليليهاالبرشيةللموارداألساسيةاملجاالت

لحصولامثمنواملتعلقةاتختباًراإًلواجتيازالثامنيةالدوراتحضوراملتعلمعىليجب،الدورة
.الخبريشهادةعىل

عن شهادة الخبري يف املوارد البرشية 



عن شهادة الخبري يف املوارد البرشية 

شهادةتاريخيرجعو،"ثروةرشكة"باململكةSHRMوكيلخاللمنالعربيةباللغةمرةألولالربنامجيطلق

،م2015عاماالسبانيةباللغةاطالقهتمثماالنجليزيةباللغةمرةألولإطالقهتمحيث،م2014عامإىلالخبري

.الدولمختلفيفكبريانجاحاالربنامجالقىو

ربنامجًالخلفيةًالتاريخيةًلل

تحتSHRMتقدمهدولمنالعديديفراسختعليميمؤهلهي"لبشریةااردلموايفالخبريشهادة"

يفصةاملتخصالعلميةاملادةنفسعىليعتمدالربنامجهذافإنالحاالتكليفلكن،مختلفةمسميات

Society"العامليفالبرشيةللمواردجمعيةأكربمنواملقدمةالبرشيةاملوارد of Human Resources

Management"

ية؟ماذاًتعنيًشهادةًالخبريًيفًاملواردًالبرش

يفلخبرياشهادةبرنامجفإن،اإلنجليزيةباللغةاملهنياإلعتامداختباراتأنمنالرغمفعىل،بالتأكيدنعم

SHRMمنواملستخرجةSHRMمنوالتخصصيةاملعرفيةاألسسنفسعىليقومالبرشيةاملوارد BoCK

.البرشيةاملواردواسرتاتيجياتأساسياتيفمتعمقبرنامجهوالربنامجفهذا

SHRMهلًشهادةًالخبريًتساعدًمنًيطمحًيفًالحصولًعىلًاالعتامدًاملهنيًمنً



ية فوائد الحصول عىل شهادة الخبري يف املوارد البرش

oاملنظمةيفاملستقبليةاألعاملتحدياتعىلتأثريهوالعاملةالقوىتخطيططرقعىلالتعرف.

oللمنظمةاإلسرتاتيجيةالخطةيفالعاملةالقوىتخطيطدمجأهميةفهم.

oالتنظيميةباإلحتياجاتالوظيفيالتطويرإسرتاتيجيةإرتباطعىلالتعرف.

oوتطويرهماملوظفنيلتدريباملناسبةالتعلممنهجياتفهم.

oاملواهبوتطويرإستقطابإسرتاتيجيةوتنفيذتطويركيفيةفهم.

oالوظيفيالتعاقبتخطيطأهميةعىلاإلطالع.

oالتنظيميةالقراراتلصناعةالبياناتتحليلأهميةعىلاإلطالع.

oللموظفنياألجورخططوأنواعوالتعويضاتالشاملةاملكافآتوصفتحديد.

oاتيجيةاسرًتعىلتطويرها،وتأثريهايفومشاركتهمالعملمكانثقافةعىلاملوظفنيإطالعأهميةمعرفة

.العاموالتنظيم،البرشيةاملوارد

oالبرشيةاملوارداألعامللرشكاءالرئيسيةوالفنيةالقياديةالجداراتفهم

oاألعاملرشيكبدوراملتعلقةاملختلفةواملسؤولياتاألدواروتبنيتحديد

oجيدةميةتنظيالسرتاتيجيةالرئيسيةباملكوناتواالعرتافالتنظيميةاالسرتاتيجيةووصفتحديد.

SHRM)البرشيةاملواردإدارةيفالخبريشهادةفوائدتتعدد Master Certificate)نظرا
صولالحفوائدبعضييلفيامنوردوالبرشيةاملواردمجاالتمنمجالمنأكرثيفلتعمقها

-:الشهادةتلكعىل



برشيةمن ينبغي له الحصول عىل شهادة الخبري باملوارد ال

العمليةاملهاراتمناملزيدستقطابًإإىليسعونالذينالبرشيةاملواردوإدارينيأخصائيني✓
يةالبرشللمواردالرئيسيةاملجاالتجميعيفالعلمإليهتوصلماخرًأحولواملعلومات

يفادمييةاألكاملؤهالتإىليفتقرونممنحاليا ًالبرشيةاملوارديفيعملونالذيناألفراد✓
البرشيةاملواردأواألعاملإدارةمجال

البرشيةاملوارديفقياديدورإىلاإلرتقاءيفيفكرونالذيناألفراد✓

الخرباتعىلواملبنيةالكفاءة،عىلالقامئةالعمليةلخرباتانقلبأهميةيؤمنونالذيناألفراد✓
رائدةملنظامتالحقيقياإلدارةعاملمن

مدةخاللعليةالفالتجربةعىلمبنيةتعلمبيئةيفضلونالذينالبرشيةاملواردمهنةمامرسو✓
تحصيلهممنللتحققاملكتسبةاملعرفةعىلقائموامتحانتعقيدا ،وأقل،طويلةغريزمنية

العلمي

عنادرةصالالبرشيةاملواردإدارةيفاملعتمدةشهادةالعىلللحصوليسعونالذيناألفراد✓
يرغبونالأومؤهلني،(بعد)ليسواولكنهم،SHRMالعامليفالبرشيةللمواردمنظمةأكرب
SHRM-SCPأوSHRM-CPالمتحانالتقدميف

:رهم إن برنامج شهادة الخبري يف املوارد البرشية مثايل لألشخاص التايل ذك



محتويات شهادة الخبري يف املوارد البرشية 

-:كالتايلاستكاملهايتمتدريبيةدورات8اىلالربنامجينقسم

التخطيط االسرتاتيجي 
ةتطوير املوارد البرشيللقوى العاملة

استقطاب املواهب 
والتعاقب الوظيفي 

تحليل رأس املال 
البرشي 

احتساب العوائد و 
املكافآت

عالقات املوظفني

واالرتباط الوظيفي 

رشيك أعامل املوارد 
البرشية

اسرتاتيجية املوارد 
البرشية



طريقة الحصول عىل الشهادة

الخياراتمتعددسؤال15منمكوناختبارهناكسيكون،الخبريشهادةبرامجمنبرنامجكلنهايةيف✓
أدىنبحد)٪73بنسبةالنجاحعالمةعىلالحصولومطلوبالدورةهذهخاللاملغطىاملحتوىإىليستند

.بنجاحالدورةالجتياز(15من11

.للدورةالتدريبيةاأليامكافةحضورعناملشاركتخلفعدم✓

إدارةيفالخبريشهادةعىلالحصولأجلمنبنجاحدورةكلإختباراجتيازاملشاركعىليجبأنهمالحظة✓
SHRMالبرشيةاملواردجمعيةمنمعتمدةالبرشيةاملوارد

،ديرهتقحسب،للمدربيجوزذلكومع،تدريبيةدورةكلمناألخرياليوميفاالختبارإجراءاملقررمن✓
.األخرياليوميفاالختبارتوقيتتعديل

مبيوتركأومحمولكمبيوترجهازإحضاراملشاركنيمنمطلوبوعليه.إلكرتونيااالختباراتعملسيتم✓
.الغرضلهذااألخرياليوميفلوحي

دقيقة20توفرييتماالختبار،مناملشاركنيجميعانتهاءمبجرد؛اإلختبارإلكاملدقيقة45توفرييتم✓
.املدربمعاإلجاباتومراجعةملناقشة

والتيواحدةرةماالختبارإلعادةفرصةثروةتقدمفسوف،اإلختباراجتيازيفاملشاركنيأحدفشلحالةيف✓
.شاركاملإىلاالختباررابطإرسالطريقعنالدورةاكتاملتاريخبعدأسبوعنيخاللعليهاالحصوليجب

سيتعنيف،الزمنيةاملهلةخاللاالختبارإجراءإعادةيفأخفقأوالثانيةمحاولتهيفاملشاركينجحملإذا✓
آخرموعديفبأكملهاالتدريبيةالدورةإعادةعليه

حالةدراسةعىليحتوىحيثالعملومجموعاتالفعالالتعلمنظامعىلالربنامجيستند
-:ييلكاموحدةلكلاختباروكذلك



تخطيطًالقوىًالعاملةً
إطالقًالقدرات
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تخطيط القوى العاملة : الربنامج األول 

أهدافًالربنامج

،لبرشيةااملواردمجاليفأخرىوظيفةبكليرتبطإذالبرشيةاملواردعملياتأهمأحدهوالعاملةالقوىتخطيط
.والسوقسساتاملًؤيفاملوجودةالتعقيداتبسببعشوايئبشكلالتخطيطعمليةتنفيذيتمماغالبا ًولكن
إىلفةباإلضاالرئيسيةاألداءومؤرشاتالعاملةالقوىتخطيطمحفزاتمعرفةمنستتمكنالربنامجهذايف

منمتنوعةوعةمبجمالثغراتسدكيفيةوتوضح،البرشيةاملواردعىلوالطلبالعرضلتنبؤالتشغييلالنموذج
يفعادةستخدمتالتيالتنبؤتقنياتوتطبيقتعلمبفرصةاملشاركونسيحظىذلكإىلباإلضافة،املبادرات
.العاملةالقوىتخطيط

مخرجاتًوفوائدًالربنامج

البرشيةاملواردإدارةإطاريفالعاملةالقوىتخطيطتحديد•
للمنظمةالعامةاالسرتاتيجيةالخطةمعالبرشيةاملواردتخطيطيرتبطكيفرشح•
العملسوقيفتطبيقهاوكيفيةوالطلببالعرضاملتعلقةاالقتصاديةاملفاهيمعىلالتعرف•
ا ًونوعكام ًالبرشيةاملواردمنمختلفةأنواععىلوالطلببالعرضاملتعلقةالتنبؤأدواتتطبيق•
التوظيفوعمليةالبرشيةاملواردتخطيطبنيالعالقةعىلالتعرف•
العاملةالقوىلتخطيطالخارجيالعملسوقفهمأهميةوصف•
فائضأونقصكانتسواءالعملفجواتلسدالتوظيفاسرتاتيجياتصياغة•
العاملةالقوىلتخطيطاملوازناتإعدادتقنياتتطبيق•

الربنامجمحتوياتً

فهمًالحاجةًلتخطيطًالقوىًالعاملة-: 1الدرسً

تحديدًمشاركةًأصحابًاملصلحة-: 2الدرسً

تحليلًالعرضًوالطلب-: 3الدرسً

تحليلًالثغراتًوتصميمًالحلول-:4الدرسً

(التنفيذًوالتقييم) النموذجًالتشغييلًلتخطيطًالقوىًالعاملةً-: 5الدرسً



تطويرًاملواردًالبرشية
القدراتإطالقً
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تطوير املوارد البرشية: الربنامج الثاين 

أهدافًالربنامج

،ومهاراتهمومعارفهماملوظفنيجداراتمعالتنظيميالعملاحتياجاتتنسيقعىلالبرشيةاملواردتطويريعمل
فرصوخلقتحديدخاللمنالبرشيةللموارداالسرتاتيجيةالقيمةالربنامجهذايوضح،بفعاليةبينهمالفجوةسدمع

وتصميمللتحليالشاملاملنهجالربنامجهذايحدد،التنظيميةومعارفهماملوظفنيقدرةمنتزيدالتيالتعلم
الوظيفيطويرالتمعتتوافقوالتيالفعالةالبرشيةاملواردتنميةوخطةإسرتاتيجيةوتقييموتنفيذوتطوير

.والقيادي

مخرجاتًوفوائدًالربنامج

.البرشيةاملواردوتنميةاالسرتاتيجيةوالرؤيةالتنظيميةالثقافةبنيالعالقةرشح•
.البرشيةاملواردتنميةواتجاهاتنطاقصفًو•
.املنظمةيفالبرشيةاملواردتنميةاحتياجاتتقييم•
.التنظيميةباالحتياجاتالوظيفيالتطويرإسرتاتيجيةترتبطكيفوصف•
.املنظمةيفالقياديةاملهاراتتنميةدوروصف•
.التنميةلدعمالبرشيةاملواردتنميةأنشطةتطبيق•
.وتطويرهماملوظفنيلتدريباملناسبةالتعلممنهجياتتطبيق•

الربنامجمحتوياتً

الربطًاالسرتاتيجيًلتنميةًاملواردًالبرشية-: 1الدرسً

تقييمًاالحتياجاتًالتنظيمية-: 2الدرسً

منهجياتًالتعلمًالفعال-: 3الدرسً

أنشطةًتطويرًاملواردًالبرشيةً-:4الدرسً

التطويرًالوظيفي-: 5الدرسً

تنميةًاملهاراتًالقيادية-: 6الدرسً



استقطابًاملواهبًوالتعاقبً
الوظيفيً

القدراتإطالقً

WWW . T H A RWAH . N E T



في استقطاب املواهب والتعاقب الوظي: الربنامج الثالث 

أهدافًالربنامج

املوظفنيدتحديإىلباإلضافة،العاملةالقوىبناءأنشطةعىلالوظيفيوالتعاقباملواهبإدارةجبرنامملتيش
مفتاحلتشكالتياملناصبيفللتقدموإعدادهموقدراتهممهاراتهموتقييم(املواهب)العاليةاإلمكاناتذوي
حفاظوالاملواهبإلدارةحديثنظاموإدارةوتنفيذلتصميمالشاملاملنهجالربنامجهذاويحدد،املنظمةنجاح
.الوظيفيالتعاقبلتخطيطفعالبرنامجعىل

مخرجاتًوفوائدًالربنامج

يميةالتنظوالرؤيةالبرشيةاملوارداسرتاتيجياتيفودمجهااملواهبوإدارةإستقطابأهميةعىلالتعرف•
للمنظمةالشاملة

.املواهبإستقطابإسرتاتيجيةوتنفيذتطويركيفيةصفًو•
.عليهمالحفاظوطرقمنظمتكيفللعملاملواهبتجتذبكيفصفًو•
فعالبشكلوتقييمهماملرشحنيمعمقابالتإجراءكيفيةحددت•
الوظيفيالتعاقبوتخطيطالوظيفيالتطويرأساسياتفهم•
البرشياملالرأسوإدارةاملواهبوإدارةلالستبدالوالتخطيطالوظيفي،التعاقبوتخطيطإدارةبنيالتمييز•
املنظمةيفالتنمويةالفجواتلسدالفعالالوظيفيالتعاقبتخطيطبرنامجوتشغيلتقييم•
الوظيفيةالخياراتوإدارةالفرديةالتنميةخططإعداد•

الربنامجمحتوياتً

االسرتاتيجياتًاملؤسسيةًللتعاملًمعًقضاياًإدارةًاملواهب-: 1الدرسً

طرقًالتوظيفًالفعالًالستقطابًاملواهبً-: 2الدرسً

االستقطابًوًتحديدًذويًاإلمكاناتًالعاليةً-: 3الدرسً

إجراءًاملقابالت-:4الدرسً

طرقًالتقييمًوًاالختيارً-: 5الدرسً

والتأهيلاإلعداد-: 6الدرسً

التعاقبًالوظيفيً-: 7الدرسً



تحليلًرأسًاملالًالبرشيً
القدراتإطالقً
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تحليل رأس املال البرشي : الربنامج الرابع 

أهدافًالربنامج

وتحليلجمعيفيةكاستكشاف.املتاحةالبرشيةاملواردتحليالتوتقنياتالبياناتألنظمةاملختلفةاألمناطحددت
.التنظيميةالقراراتعىلللتأثريصحيحبشكلالنتائجتوصيلوكيفيةالصلةذاتالبرشيةاملواردومقاييسأنظمة

عىلأكربةبنظًرالقرارصانعيوتزويداملنظمةأهدافلدعمبفاعليةالتحليالتاستخدامكيفيةعىلتعرّفال
.العاملةبالقوةاملتعلقةاالعتبارات

مخرجاتًوفوائدًالربنامج
.التنظيميةالقراراتإلتخاذوتحليلهاالبياناتتوفرأهميةرشح•
.البياناتوتقييملقراءةاألساسيةاألساليبرشح•
.البرشيةاملواردقراراتودعمالبياناتلتحليلاملستخدمةاألدواتتحديد•
.التنظيميةاإلدارةإىلفعالبشكلاملعلوماتلتوصيلالنتائجإعداد•
.العملقراراتالتخاذالتحليالتاستخدامعىلالبرشيةاملواردمحرتيفتدريب•

الربنامجمحتوياتً

مقدمةًلتحليالتًاملواردًالبرشيةًاملتقدمة-: 1الدرسً

ماًالذيًيجبًقياسهًوكيفيةًجمعًالبيانات-: 2الدرسً

تحليلًالبياناتًوتفسريًالنتائج-: 3الدرسً

عرضًالنتائج-:4الدرسً



احتسابًالعوائدًوًاملكافآت
القدراتإطالقً
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احتساب العوائد و املكافآت: الربنامج الخامس 

أهدافًالربنامج

معقدةتبدولتيالطبيعتهانظرا ًالبرشيةاملواردأخصائيوعادةيتجنبهاالتيالوظيفةهيواملزاياالتعويضاتان
سهال ًهجا ًمنوستتعلمالوظيفة،هذهحولرأيكستغريالربنامجهذاعىلفبالحصول،الرياضياتعىلوتعتمد
املشاركيتعلموس،عميلبشكلمبادئهاتطبيقعىلسيساعدكمامواملزاياالتعويضاتوظيفةتفاصيليوضح
بدالتًو،زوالحواف،والعموالت،األساسيةاألجورمثل)التعويضاتواألجوربرامجوإدارةتصميمأليةالربنامجبهذا

نظامميملتصالشاملاملنهجالربنامجهذايحددكام،التوظيفجهودتدعمالتي(والتقاعد،واالمتيازات،اإلجازات
.وإدارتهوتطبيقهالتعويضات

مخرجاتًوفوائدًالربنامج

للتعويضالرئيسيةوالعنارصاألساسيةاملبادئفهم•
ةالوظيفوتقييمالوظيفيوالوصفالوظيفةتحليل:التعويضاتيفاملتعددةالعملياتمعرفة•
املزاياوبرامجوالسليمةالفعالةالتعويضاتوضعأسسوتوضيحتحديد•
الصلةذاتالسياساتتصميمًوللرواتبهيكلتصميم•
.للتعويضاتاألسايسالسوقياملسحإلجراءمبسطوصف•

الربنامجمحتوياتً

تفسريهاًوًأهميتها: املكافآتًالشاملةً-: 1الدرسً

نظمًالتعويضات-: 2الدرسً

تصميمًهيكلًالتعويضاتً-: 3الدرسً

تنفيذًوإدارةًوتطويرًسبلًالحفاظًعىلًنظامًالتعويض-:4الدرسً

نظامًالحوافزً-: 5الدرسً

البدالتًواملزاياًالوظيفية-: 6الدرسً



عالقاتًاملوظفنيًًواالرتباط
الوظيفيً

القدراتإطالقً
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يفي عالقات املوظفني  واالرتباط الوظ: الربنامج السادس 

أهدافًالربنامج

ومن.اضحةًوغريوظيفةاملوظفنيعالقاتوظيفةتزالاللكنالبرشية،املواردقسموظائفتطورمنالرغمعىل
غيلية،التشالرئيسيةاألداءمؤرشاتحولالتقاريروتقديمبإدارةاملوظفنيعالقاتموظفويقومأناملتوقع
وظائفالوتعزيزالداخلية،التواصلعمليةمعوالتعاملاألداء،وإدارةالسياسات،وفرضالشكاوى،معوالتعامل
:ظيفةالًوهذهإطاريفاملمكنةاألنشطةجميععىلالضوءلتسليطالربنامجهذاصمموقد،وغريهااالجتامعية

لتحسنيةالالزمباملعرفةاملشاركنيتجهيزوكذلكاملوظفني،بشكاوىاملتعلقةالقراراتاتخاذإىلاإلدارةمن
.املوظفنيعالقاتوظيفةمهاميفاملشاركةومستوىوعيهممستوى

مخرجاتًوفوائدًالربنامج

البرشيةاملواردداخلاألسايسدورهاوتوضيحكوظيفةاملوظفنيعالقاتتعريف•
حيحةالصالرئيسيةاألداءمؤرشاتاستخدامخاللمنالغياببتخفيفاملوظفنيالتزاممستوىتحسني•
وتعزيزهااملعنوياتلقياسموضوعيةأساليباستخدامخاللمناملوظفنيمعنوياتتعزيز•
بشكلمعهاتعاملوالالتظلامتعىلالتعرفكيفيةوتحديداملوظفنيوتظلامتوالشكاوىالتأففبنيالتمييز•

صحيح
.العملوغاياتأهدافتحقيقعىلاملوظفنيمشاركةتأثريصفًو•
.الغامضةاملواقفمعبفعاليةللتعاملاألخالقيالقرارصنعإطارتطبيق•

الربنامجمحتوياتً

تأثريًالثقافةًالداخليةًعىلًاألعامل-: 1الدرسً

ارتباطًثقافةًاملنظمةًبأليةًالتعاملًمعًاملوظف-: 2الدرسً

نةكيفيةًتحقيقًالتوازنًبنيًمتطلباتًالعملًوالحياةًوتفعيلًأنظمةًالعملًاملًر-: 3الدرسً

األخالقًوالقيمًوسبًرفعًمعنوياتًاملوظفني-:4الدرسً

قصةًستاربكس-رحالتًالثقةً-: 5الدرسً



رشيكًأعاملًاملواردً
البرشية

القدراتإطالقً
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رشيك أعامل املوارد البرشية: الربنامج السابع 

أهدافًالربنامج

قيمةودورإظهاروالبرشيةاملواردتطويريففعالبدورً القياممناملشاركنيلتمكنيالالزمةاملهاراتتطوير
الحديثةإلدارةامجاليفاملامرساتأفضلاستكشاف،املنظمةواألفرادنجاحيفرئييسكرشيكالبرشيةاملوارد
إىلذلك،"عامللًلكرشيكالبرشيةاملوارد"ملفهومالدقيقباملعنىاملشاركنيوتزويدالبرشية،املواردلتطوير
تحقيقيفةبفعاليتساهمقيمةإلضافةالبرشيةاملواردألخصائيياألساسيةوالجداراتاملهاراتتوضيحجانب

مناملنظمةيفإيجابيةروحبثوكيفيةللمنظمةكمستشاريناألعاملرشكاءمهاراتتطوير،املؤسسيةاألهداف
شأنهامنوالتيللمنظمةالداخليةالقدراتلبناءسواءحدً عىلواملوظفنياملدراءمعبناءحواريفاإلنخراطخالل

.املؤسسيةاألهدافتحقيقيفاسرتاتيجيا ًاإلسهام

مخرجاتًوفوائدًالربنامج

البرشيةاملوارداألعامللرشكاءالرئيسيةوالفنيةالقياديةالجداراتفهم•
األعاملرشيكبدوراملتعلقةاملختلفةواملسؤولياتاألدواروتبنيتحديد•
الفعالةالداخليةاالستشاراتمهاراتبناء•
املؤسيساألداءلدوافعالعميقالفهمإظهار•
للمنظمةاالسرتاتيجيالتوجهمعاألعاملرشيكتوصياتموامئة•
عليهموالتأثرياآلخرينإلعالممقنععرضوتقديمإنشاءكيفية•
املنظمةداخلوتقدمهاتنفيذهاومتابعةالتوصياتتقديمكيفية•
حسببلهااملرجوةاألهدافتحقيقيفومساهمتهاملنظمةإىلاألعاملرشيكيضيفهاالتيالقيمةمعرفة•

اإلسرتاتيجيالتوجه
الربنامجمحتوياتً

فهمًالدورًالتنظيميًلدورًرشيكًاألعاملًللمواردًالبرشية-: 1الدرسً

دورًرشيكًاألعاملًيفًتطويرًاألعاملًوًالفطنةًاملالية-: 2الدرسً

تطويرًودراسةًحالةًعملًفعالة-: 3الدرسً

بناءًعالقةًالعملًمنًخاللًتنفيذًًمهاراتًاالستشاراتًالفعالة-:4الدرسً

تحليالتًالقوىًالعاملةًوبطاقةًاألداءًاملتوازن-: 5الدرسً



ةإسرتاتيجيةًاملواردًالبرشي
القدراتإطالقً
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إسرتاتيجية املوارد البرشية: الربنامج الثامن 

أهدافًالربنامج

ألصحابيمةقوخلقالنجاحلتحقيقالتنظيميالتخطيطعىلالبرشيةللموارداالسرتاتيجيالدورتأثريتحديد
،املنظمةاسرتاتيجيةتطويريفوخربتهامبنظورهااملساهمةخاللمنالبرشيةاملوارددورتوضيح،املصلحة

.هاوأساليبوقيمهااملنظمةأهدافمعاملتوافقةالبرشيةاملواردإسرتاتيجيةوتقييموتنفيذتطوير

مخرجاتًوفوائدًالربنامج

.يدةجتنظيميةالسرتاتيجيةالرئيسيةاملكوناتوتحديدالتنظيميةاالسرتاتيجيةووصفتحديد•
.املنظمةبإسرتاتيجيةمرتبطةالبرشيةللمواردإسرتاتيجيةإنشاء•
.للمنظمةاالسرتاتيجيةالخطةتحقيقبهدفالبرشيةاملوارداسرتاتيجيةتنفيذخطةإنشاء•

الربنامجمحتوياتً

فهمًاالسرتاتيجيةًالتنظيمية-: 1الدرسً

صياغةًاسرتاتيجيةًاملواردًالبرشية-: 2الدرسً

إنشاءًخطةًتنفيذًاسرتاتيجيةًاملواردًالبرشيةً-: 3الدرسً



التكلفةًالتدريبيةًوجدول
بالرياضًالتدريب

القدراتإطالق
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التكلفة التدريبية 

املبلغ الوصف

القيمة قبل الخصم SHRMالبرشيةاملوارديفالخبريبرنامج• Master Certificate
in Human Resources

SHRMمنمعتمدةبالربنامجالتعليمةاملوادجميع•
-:أدناهالبيانحسبالتدريبخيارات•

يوميةتدريبيةساعات6بواقعتدريبييوم16•
تدريبيةساعات3بواقعتدريبييوم28•

وSHRMمنمعتمدينمدربنيخاللمنالتدريبيتم•
عنقلتالبخربةيتمتعونوالبرشيةاملواردألنظمةمامرسني

.املجالنفسيفسنوات10
الخبريدةشهاعىليحصلبنجاحاالختباراتلجميعاملتدربباجتياز•

SHRMالبرشيةاملواردجمعيةمنالبرشيةاملوارديف

املتدرب / ريال 25,000
الواحد

القيمة بعد الخصم 

املتدرب / ريال 20,000
الواحد

-:التدريبخيارات

عدد األيام التدريبية
محاور الربنامج

ساعات تدريبية3 ساعات تدريبية6

ثالثة  ايام يومان تخطيط القوى العاملة

أربعة أيام يومان تطوير املوارد البرشية

ثالثة  ايام يومان استقطاب املواهب والتعاقب الوظيفي 

أربعة أيام يومان تحليل رأس املال البرشي 

ثالثة  ايام يومان احتساب العوائد و املكافآت

أربعة أيام يومان واالرتباط الوظيفي عالقات املوظفني

ثالثة  ايام يومان HRBP–رشيك أعامل موارد البرشية 

أربعة أيام يومان اسرتاتيجية املوارد البرشية

-:مالحظات
أدىنكحدمشاركني10عناملتدربنيعدديقلأاليجب-1

.نادقالفبأحدتدريبقاعةداخلأوالرشكةداخلللتدريباملناسباملكانبتوفريالعميليقوم-2




