
 
 

 ندوة تكوينية
 

 

ندوة  2021 ماي 27و 26 والصناعة يوميتنظم الغرفة الجزائرية للتجارة 

 :موضوعتكوينية بالحضور حول 

 إدارة املوارد البشرية وتطوير املوظفين
 

لبشري مراعاة العامل افي السياق الحالي لألزمة الصحية، تحتل إدارة املوارد البشرية حتما مركز الصدارة ملساعدة املديرين على 

 .في األهداف املرتبطة باستئناف أو استمرار أنشطتهم

سواء كانوا من الشركات الصغيرة  البشرية،التكوينية إلى تزويدهم باألدوات الالزمة لتغطية مجاالت املوارد  وتهدف دورتنا

 .واملتوسطة أو الشركات الكبيرة

 كيفية املشاركة
 

 63 71 43 021:  يرجى تأكيد مشاركتك عن طريق إرسال استمارة التسجيل وأمر بالشراء الى الفاكس

   cacidade1@gmail.com : أو البريد اإللكتروني على

 0660 84 99 48  /    0660 84 99 45  لالتصال بالهاتف : 
 

 .(نقدا)للشخص الواحد  دج 50.500)شيك( وللشخص الواحد  دج 50.000 تكاليف املشاركة واملقدرة ب

 تدفع نقدا أو عن طريق شيك مصرفي باسم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أو عن طريق التحويل املصرفي.

 . 40 مفتاح 00100/  599 0300 351 732 رقم  : BNA البنكي  لحسابا
 

 استمارة التسجيل

 الشركة النشاط

اكسالف االلكترونيالبريد  الهاتف   

 :املشاركين ووظائفأسماء   ............   /........../  ......................... بـ: في: .......حرر 

  امضاء وختم المؤسسة

__________________________   _______________________________ .1 

__________________________   _______________________________ .2 

__________________________   _______________________________ .3 

__________________________   _______________________________ .4 

__________________________   _______________________________ .5 
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 ندوة تكوينية

 

 املكون  بطاقة تقنية
 

 : األهداف

 فهم إدارة املوارد البشرية ككل كوظيفة معقدة ومهنية. 

 معرفة وتنفيذ مجموعة من ممارسات إدارة املوارد البشرية امللموسة باعتبارها عملية. 

  معرفة وإتقان املؤشرات االجتماعية واستخدامها في سياق التحكم في اإلدارة االجتماعية

 .واملهنية
 

  :البرنامج

 ما هي إدارة املوارد البشرية؟ 

 إدارة املوارد البشرية وخلق القيمة 

  تحليل الوظائف واملوارد البشرية :1مهارات العمل 

  إدارة املواهب والوظيفي :2موقع عمل املهارات 

  ممارسات التقييم :1موقع عمل األداء 

  إدارة التعويضات :2مشروع األداء 

 املوارد البشرية قياس واستراتيجية أداء 
 

 : التسليم
 وثيقة التكوين PDF 

 شهادة مشاركة. 

 

 
 

 أسماء بومعزة السیدة

 منذ   مدرس في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

 سنوات 10ملدة  ESAA وفي عاما 23

 أستاذ سابق في HEC Alger 

 دبلوم في إدارة األعمال : 

 دعم التغييرات 

 ، املتعلقة بتنظيم األعمال 

 شهادة ISO 9001 ، 

 تنفيذ خطة االتصال 

 املعنية الفئة
 

 

 مدراء جميع أنواع الهياكل و املؤسسات 

 مديري املوارد البشرية 

 كيفية التدريس
 

 

 ديناميكية املجموعة عن طريق املحاكاة 

 التفاعل مع املشاركين 

 التطبيق وتبادل الخبرات 
 

 

   سعر املشاركة

 50.000.00  الرسوم )شيك / تحويل( ليوميندج باحتساب كل 

 50.500.00 دج باحتساب كل الرسوم )نقدا( ليومين 

 مجموعة وثائقية / استراحة قهوة / غداء 

 
  راجع شروط املشاركة وشروطها في

 .نموذج التسجيل
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 إدارة املوارد البشرية وتطوير املوظفين

 
 ماي  - 

 


