اللقاء السنىي الثالث عشر للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية

 العنىان :تينية املوارد البشرية
 المكان :فيدم وأبراج شريتوٌ الدماو




الزمان:
أهداف اللقاء:

1436/ 11 /19 - 18هـ المىافق  2115/ 9 /3 -2م

 - 1التعريف باإلطار املفاٍيني واإلداري لتينية املوارد البشرية ،وأٍنيتَا واحلاجة
إليَا يف تطوير املؤسشات ،وأٍه املشتجدات يف تينية املوارد البشرية وإدارتَا.
 - 2التعرف على واقع تينية املوارد البشرية يف املؤسشات ومعوقاتُ واحتياجاتُ
التطويرية ،واالستفادة مً جتارب وخربات املؤسشات يف تينية مواردٍا البشرية.
 - 3إ جياد اجتاٍات إجيابية لدى املؤسشات حنو االٍتناو بتينية مواردٍا
البشرية ،ودورٍا املَه والضروري يف تطوير املؤسشات وحتشني أدائَا وخدماتَا،
وحتكيل أٍدافَا ،واالرتكاء بواقعَا احلالي.
 - 4التوعية بأٍنية استجنار املؤسشات ملورد مَه مً مواردٍاٍ ،ي أفرادٍا
العاملوٌ فيَا ،مً خالل تينية معارفَه ومَاراتَه واجتاٍاتَه ،يف سبيل حتشني
وجتويد عنلياتَا وخدماتَا املكدمة.
 - 5التوعية بتغريات وحتديات واقع اليوو وتأثرياتَا على تينية املوارد البشرية يف
املؤسشات.


المحاور:

أوالً :أساسيات تينية املوارد البشرية:
 - 1مفَوو تينية املوارد البشرية.
 - 2أٍنية تينية املوارد البشرية.
 - 3التأصيل الشرعي لتينية املوارد البشرية.
 - 4االجتاٍات احلديجة يف إدارة تينية املوارد البشرية.
ثاىياً :إدارة تينية املوارد البشرية:
 - 1وسائل تينية املوارد البشرية يف الكطاع اخلريي.
 - 2خصائص العاملني يف الكطاع اخلريي.
 - 3املَارات واملعارف املطلوبة للعاملني يف الكطاع اخلريي.
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 - 4استكطاب وإدارة املتطوعني.
ثالجاً :حتديات تينية املوارد البشرية:
 - 1االستكرار الوظيفي وتشرب العاملني مً اجلَات اخلريية.
 - 2دور إدارة املوارد البشرية يف حتكيل امليزة التيافشية للكطاع اخلريي.
 - 3أثر التكيية احلديجة يف تطوير العنل اخلريي.
 - 4مأسشة تينية املوارد البشرية (مجال :امليظنة املتعلنة).
رابعاً :دراسة حاالت يف تينية املوارد البشرية:
جتارب حملية:

أ.


يف الكطاع اخلاص.



يف الكطاع احلهومي.



يف الكطاع اخلريي.

ب .جتارب عاملية.
مالحظات:


-

تشتضيف مجعية الرب بامليطكة الشرقية منً تكبنل مشنارناتَه العلنينة ،وتنؤمً انه تن انر
الشفر واإلقامة واإلعاشة واملواصالت خالل فرتة عكد اللكاء.

-

لالستفشار :الربيد االلهرتوىيaliqa.sa@gmail.com :

تشتكبل األورام العلنية عرب املوقع اإللهرتوىي www.aliqa.org:
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