
 

 

  

 

 

  2/10/2018التاريخ : 

   

د ال�شر�ة ومدراء التدر�ب ا����م�نالسيدات والسادة مدراء املوار   

 

 ،،،و#عد تحيةطيبة

  " بصمةالتغي�� "للقيادة واملوارد ال�شر�ة  12املؤتمر *(  دعوة للمشاركة
 

ج�ودكم املبذولة �� سعيكم  اثمنيأن  والتطو!راإلداري  لإلس�شارات املرجعاملصر�� الفلسطي�� و  املع�د�سر 

 من الدور األسا89� إلدارة املوارد ال1شر!ة �� تنمية قدرات وكفايات  الدائم لتنمية رأس املال ال1شري،
ً
وانطالقا

 اسطنبول  -تركيا " واملنعقد ��  بصمة التغي��Cعنوان " للمواردال�شر�ة  12املؤتمراملوظف@ن، �عد

قيادات املؤسسات ، فرصة ثمينة لتعز!ز ا�LMود الK� تقوم HIا 6-2018/12/8بتار!خ   CVK HOTEEL بفندق 

   \دارة املوارد ال1شر!ة �� مؤسسات القطاع العام واZMاص �� الوطن العرWي حيث تتحول و 
ً
_ذه اإلدارة تحوال

 من bوHaا إدارة للعمليات 
ً
 �� تgامل عمليات إدارة املنظمة..مذ_ال

ً
 _اما

ً
 اليومية إhi عنصرا

 j@إلدارة املوارد ال1شر!ة �� تنمية قدرات وكفايات املوظف@ن، وجب تحديد املعاي �ومن _ذا الدور األسا89

وذلك LMسر الفجوة ب@ن متطلبات العمل �� القرن   والكفاءات العليا الK� يجب تمكيHlا للموظف@ن والعامل@ن،

 مع امل�ارات الK� يمتلك�ا األفراد واملوظف@ن حاليا.  حد والعشر!نالوا

 قيادات من نخبة إhi واالنضمام  املؤتمر فعاليات tMضور  مناسبا ترونھ ومن للمشاركة بدعوتكم ون�شرف

  .للقيادات املؤسسية تجمع أكjy �� معنا للمشاركة  اإلقليx� املستوى  عhv واZMاص العام القطاع مؤسسات

   

 وتفضلوا بقبول فائق االح��ام والتقدير،،، 

 

 

  

  

  

 

 



 

 

  

 

  
  المؤتمر في الرئيسية اإلطروحات

 
 .المؤسسات نجاح تحقيق في اإلستراتيجي الالعب القيادة  مصفوفة •
 اإلحتفاظ و البشرية الموارد نشاطات سلسلة تفعيل : األعمال منظمات تمكين •

 .المنظمة ثقافت مع تتألم التي بالكفايات
 اإلستراتيجية لدور ونقلها التدريب عمليات في ثورة إحداث :الموظفين إستثمار •

 .المنظمة حياة لتطوير المستدامة
 الذكاء و الحوافز و المكفاءات : الموظفين تحفيز عملية في المسرع العنصر •

 .العاطفي
 التغيير إدارة مع التكيف :التغيير خارطة •

 .الموظفين إستفسارات لكافة ملهم مدرب :البشرية الموارد •

 

 

  المؤتمر أهداف
 

 .البشرية الموارد لخبراء واإلستماع لقاء فرصة للمشاركين سيتاح •

 .الورشات و الجلسات خالل من الحديثة التجارب مناقشة •

 .البشرية الموارد مجال في المستخدمة الحديثة واألفكار األدوات على الضوء تسليط •

 .المنظمات تطوير و تغيير في البشرية للموارد الحقيقية البصمة عن البحث •

 .البشرية الموارد خبراء من البشرية الموارد مجال في الممارسات أفضل من اإلستفادة •

  .التغيير بصمة وتطبيق الحلول أفضل إليجاد المهنية العالقات بشبكة اإلستثمار •

  
  

  الفئة المستهدفة :
  

 ، مؤسساتهم في البشرية لموارهم المهني بالتطوير ترغب التي القطاعات من يأتي المؤتمر بهذا اإلهتمام
 النقابات منها

 مجال في أفكارهم تطبيق و تطوير في الرغبة لديهم ممن المهنيين و الخبراء البشرية، الموارد ومجتمعات
 .البشرية الموارد

  دوائرال ومسؤلي مدراء•

 . البشرية الموارد مستشارو•

 .البشرية الموارد ادارة في العمل شركاء•

 . ومساعديهم البشرية الموارد مدراء•

 .االستراتيجي للتخطيط التنفيذين المدراء•

 .االداء تقييم مدراء•

 .االعمال تطوير مدراء•

  .والتدريب التطوير مدراء•

  

  
  



 

 

  

  
  

  المحاور الرئيسية 
 

 الرباعية اإلتجهات بوصلة مع ودمجه الخارج الى الداخل من القائدالمحور االول : 
 .الثاقبة الرؤية ذات القيادة •
 ؟ كالهما نحتاج هل المدراء؟ أم القادة •
  .اإلستثنائي القائد •

 

 خارج و داخل من المناسب المكان في المناسب الموظف إكتشافالمحور الثاني :
 :للمنظمة اإلستراتيجية األهداف لتعظيم المنظمة

 .المرشحين إستقطاب عمليات تكثيف •
 . الكفايات إلى استنادا التوظيفية المقابالت •
  .الداخلي المنظمة لجو مالءمة المرشحين أكثر إختيار •

  
 

 :المنظمة تطوير تحقيق خارطة هي األداء قياس أدواتالمحور الثالت :
 .األداء تقييم إدارة •
 .البشرية الموارد دائرة بأداء الخاصة القياس أدوات •
  .األعمال منظمات أداء قياس وحدات •

 

 :المواهب بوثقة هي البشرية للموارد الحقيقي التحديالمحور الرابع :
 للمنظمة الذهنية الصورة خالل من الموهوبين إستقطاب•
 .الموهوبين إلعداد ( المسار ) السريع المضمار•
  .المنظمة داخل بها واإلحتفاظ المواهب تطوير•

 

 ADDIE: :البشرية الموارد في لإلستثمار أدوات أفضلالمحور الخامس :
 نظام • ADDIE .اإلبداعية التدريبية البرامج وتنفيذ إلعداد الخمسة للخطوات

 .للتقييم كيركباتريك لنموذج األربعة المستويات خالل من التدريب على العائد تقييم •
 .عملية وتطبيقات والتطوير التدريب في األداء نظام عالقة •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

  رسوم االستثمار 
 

 

 العرض االول 
 

  و الحقيبة العلمية حضور المؤتمر والفعاليات و 8/12-5االقامة في فندق المؤتمر من   تشمل - دوالر  1500

  

  شهادة المشاركة في المؤتمر االستقبال والوداع من والى المطار  -

  

  ورحلة سياحية في البسفور  فتره المؤتمر االستراحات ووجبه الغذاء

  
 

 العرض الثاني  
 

  و الحقيبة العلميةحضور المؤتمر والفعاليات و 8/12-5االقامة في فندق اربع نجوم من   تشمل - دوالر  1200

  

  شهادة المشاركة في المؤتمر االستقبال والوداع من والى المطار  -

  

  ورحلة سياحية في البسفور  فتره المؤتمر االستراحات ووجبه الغذاء

  
 

 العرض الثالث
 

  و الحقيبة العلميةحضور المؤتمر والفعاليات  - دوالر  750

  

  شهادة المشاركة في المؤتمر االستقبال والوداع من والى المطار  -

  

  ورحلة سياحية في البسفور  فتره المؤتمر االستراحات ووجبه الغذاء -

  

  

لالستفسار والتسجيل                                                                                                
  

  رام هللا فلسطين –المعهد المصرفي الفلسطيني 

  022971003هاتف رقم: 

  022971007فاكس رقم: 

  training@pbi.psبريد الكتروني: 

 www.pbi.psموقع الكتروني: 


