
PHRi™ محترف موارد بشرية
دورة تدريبية

الشهادة معتمدة من
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بكـــه هـــي شـــركة ســـعودية رائـــدة فـــي المجاالت اإلدارية، ويتبع لها شـــركتان فرعيتان وهمـــا شـــركة لالستشارات اإلدارية، وأخرى للتعليـــم.

مــع فريقنــا المكــون مــن مجموعــة مــن المهنييــن المعتمديــن والمستشــارين ذوي الخبــرة العاليــة، ُنســاعدك علــى االســتفادة مــن الفــرص 

بنــاًء علــى اســتراتيجيات األعمــال المبنيــة علــى أفضــل الممارســات العالميــة.

ُنركــز فــي بكــه للتعليــم علــى بنــاء وتعزيــز الكفــاءات مــن خــالل طــرح أفضــل وأحــدث الــدورات التدريبيــة المعتمــدة عالميــًا فــي مختلــف 

المجــاالت، ومنهــا: إدارة المشــاريع، وإدارة المــوارد البشــرية، وتحليــل األعمــال، وتقنيــة المعلومــات، وإدارة الجــودة، وإدارة سالســل اإلمــداد 

واللوجســتيات. وُنســاعدك للحصــول علــى شــهادات مهنيــة احترافيــة التــي بدورهــا ُتســاعدك فــي االرتقــاء الوظيفــي.

ــف مــع األحــداث  نحــرص علــى اســتخدام ومواكبــة أحــدث طــرق التعليــم والتدريــب العالميــة، حيــث تتميــز دوراتنــا التدريبيــة بالمرونــة والتكيُّ

العالميــة المختلفــة بمــا يضمــن اســتمرار عمليــة التعليــم وبنــاء قــدرات األفــراد بكفــاءة عاليــة.

بكه في أرقام

 ?لماذا بكه

 +1,000 +20,000+300 +600+80

دورة
تدريبية 
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ــا معتمــًدا يثبــت مــدى الخبــرات والكفــاءات االحترافيــة  فــي مجــال المــوارد  • تعتبــر شــهادة محتــرف مــوارد بشــرية ™PHRi اعتراًفــا دوليًّ

البشــرية. كمــا ويعــزز هــذا البرنامــج مــن فهمــك لمبــادئ المــوارد البشــرية التقنيــة والمهنيــة المتعــارف عليهــا، التــي بدورهــا تســاهم فــي 

زيــادة الخبــرات والقيمــة المضافــة لمنظمــات األعمــال.

أهداف الدورة

منهجية الدورة

تدريب عبر اإلنترنت )أونالين(

7 أيام- تدريب أونالين

محاكاة لالختبار

اختبارات تدريبية

أنشطة المجموعات – التقسيم لمجموعات منفصلة Break-out Room للنقاش بعد كل جلسة.

الحصول على مراجع إضافية- قاموس المصطلحات، توصيات للقراءة وغيرها

المادة العلمية باللغة اإلنجليزية
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خبراء الموارد البشرية •

المهتمون بمعرفة مهام ووظائف الموارد البشرية •

المديرون المحترفون والمبتدئون •

العاملون في المجال والمهتمون بالتطوير المهني •

المديرون من المستويات المتوسطة والراغبون في الترقية •

الفئة المستهدفة

محتويات البرنامج

تحليل وتصميم الوظائف  

تخطيط القوى العاملة  

توظيف القوى العاملة  

اختيار القوى العاملة  

إدارة األداء  

تدريب الموظف  

تطوير الموظف  

إدارة الموهبة  

عالقات الموظفين  

سياسات الموظفين  

سالمة وصحة الموظفين  

الموارد البشرية والتنظيم  

دورة حياة الموظف  

حضور الموظف  

وثائق وسجالت الموارد البشرية  

إجمالي المكافآت  

برامج الحوافز  

كشوف المرتبات والمستحّقات  

القيمة المقّدمة للموظف  

نظام معلومات الموارد البشرية  

خصوصية المعلومات وأمنها  

اكتساب المواهب

إدارة المواهب وتطويرها

عالقات الموظفين وإدارة المخاطر

إدارة الموارد البشرية والخدمات المشتركة

التعويضات والمستحّقات وخبرة العمل

إدارة معلومات الموارد البشرية
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