
                                                                 
 

 

 .Smart Investment in H.R العنوان باللغة اإلنجليزية االستثمار الذكً فً المىارد البشزٌت العنوان باللغة العربية

 ( ساعت تدرٌبٍت 23مدة البزوامج: )

  21/3/3122-23االربعاء ،  - االثىٍه

 ظهزا   13:11الى   صباحا   21:11أوقاث البزوامج: مه 

 األهداف
 أفضل عمى المحافظة  المؤسسة تستطيع وكيف  الحديثة الممارسات أفضل حسب البشرية الموارد في اإلستثمار مفهوم معرفة من المشاركين تمكين

 .أهدافها تحقيق في المؤسسة مساعدة وبالتالي العمل في واإلنتاجية الكفاءة مستوى رفع من ذلك عمى يترتب وما ، البشرية الكوادر

 المحتويات

 كي في الموارد البشرية.النظام المفتوح لالستثمار الذ
 مدخالت االستثمار الذكي في الموارد البشرية: وتشمل المحاور الفرعية التالية:

 عممية التوظيف الماهرة الهادفة إلى اصطياد الكفاءآت البشرية المتميزة. -
 االستثمار الذكي في المواهب والطاقات البشرية. -

 لعمميات: االستغالل األمثل لمدخالت االستثمار الذكي في الموارد البشرية، من خالل المحاور الفرعية التالية:استكشاف نقاط القوة في الموارد البشرية.       ا -
 التدريب. -
 التمتين. -
 التمكين. -

 التحفيز.                               مخرجات االستثمار الذكي في الموارد البشرية، وتشمل المحاور التالية: -
 الميزة التنافسية. -
 داء العالي.األ -
 الحصة السوقية ورضا العمالء. -

 التغذية الراجعة: وتتضمن المحاور الفرعية التالية:
 المراجعة والقياس والتقييم. -
 المعالجة.  -
 التطوير. -

  .المىارد البشزٌتالعاملىن فً   -اإلدارٌىن  المشاركون

 اوجلٍزي  -عزبً   لغة البرنامج

 
 

 

 



                                                                 
 

 صالح علي عوده الهالالت
 

التغيير واالستثمار الذكي في إدارة و والمواىب والطاقات الكامنة  واإلبداع في إدارة التميز متخصص
 الموارد البشرية، وتطوير األعمال وىيكلة المؤسسات والتخطيط االستراتيجي والتدريب الفعال،
تائج يمتلك الخبرة والمعرفة والقدرات التي تساعد في تحقيق أعلى مستويات األداء المؤسسي والن

المتميزة من خالل مسيرة عملية رائدة لمدة ثالثين عاماً في أعلى وأىم المواقع الرسمية وصناعة 
القرار، باإلضافة إلى العمل في القطاع الخاص في مستويات اإلدارة التنفيذية العليا وكذلك في قطاع 

 التدريب.
 الخبرات العملية:

 افة اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة عضو مجلس إدارة في شركة توزيع الكهرباء وفي ك
)المالية، اإلدارية، المكافآت والحوافز، العطاءآت، تطوير األعمال، إعادة الهيكلة( منذ 

  1/5/2016ولغاية  2/7/2008
  عضو مجلس إدارة في شركة المستثمرون والشرق العربي لالستثمارات الصناعية والعقارية

2009/2010 
  شركة مصراتو العالمية لالستشارات والتدريب.رئيس ىيئة المديرين في 
  ولغاية  1/1/2014مؤسس ومدير التدريب ومدرب في اكاديمية جبال البتراء للتدريب

1/3/2016 
 عضو في اتحاد المدربين العرب 
 عضو جمعية المدربين األردنيين 
  مدرب معتمد ومتخصص في إدارة التميز والتغيير والموارد البشرية وإعداد القادة والمهارات

 اإلبداعية. 
 مدرب معتمد في مركز الفوز للتدريب اإلداري / الدوحة / قطر 
 مدرب معتمد في مركز إعداد القيادات الشبابية / وزارة الشباب 
 .مدرب معتمد في االتحاد العام لشركات التأمين 



                                                                 
 

 و جمعية القيادات اإلدارية األردنيةعض 
 عضو جمعية الجودة األردنية 
  مدير تنفيذي لإلدارة والعالقات العامة في شركة المستثمرون العرب المتحدون منذ

 وكانت تتبع لو اإلدارات التالية: 1/5/2011ولغاية  16/6/2006
 لإدارة الموارد البشرية ... وإدارة العالقات العامة وتطوير األعما 
 إدارة اللوازم والمشتريات والعطاءآت والمستودعات والمرافق والخدمات المساندة 
  لمجلس للشركة وللشركات الحليفة والتابعة امانة سر وأإدارة مكتب رئيس مجلس اإلدارة

  .واللجان
 ولغاية    1/9/2016 مدير التطوير واألداء ... مجموعة روحي / صيدليات ومستودع أدوية

1/9/2017 

برات المتميزة:الخ  
 :باحث ومؤلف : صدر لو الكتب التالية 

 إدارة التميز : الممارسة الحديثة في إدارة منظمات األعمال 
 اإلدارة الفعالة للموارد البشرية 
 صناعة قادة التميز واإلبداع 

 خبرة في فنون ومهارات التدريب الفعال 
 رجيةخبرة في تنسيق وتنظيم اللقاءآت والمؤتمرات والزيارات الخا 
 خبرة في العمل القيادي واإلداري واللوجستي والعالقات العامة 
 خبرة في تقديم االستشارات للشركات ولرجال األعمال 
 خبرة في بناء األنظمة والتعليمات وإجراءآت العمل وأنظمة تقييم الموظفين وأنظمة الحوافز 
 .خبرة في إعادة ىيكلة الشركات والوظائف والرواتب 
 من الوفود الرسمية الملكية والحكومية والبرلمانية والقطاع الخاص ألكثر من  شارك في العديد

 دولة، ومطلعاً على الكثير من تجارب الدول والمؤسسات العالمية  50



                                                                 
 

 شارك في العديد من المؤتمرات والدورات التدريبية والندوات والمحاضرات 
 حاصل على العديد من األوسمة والشارات األردنية واألجنبية  

 المهارات:
  وإعداد الدراسات واألبحاث تقديم االستشاراتو مهارات التدريب 
 مهارات إدارية وعالقات عامة واتصال 
 شخصية قيادية تؤمن بالعمل بروح الفريق الواحد 
 ناشط اجتماعي وثقافي 
 مهارات استخدام الحاسوب 

 المؤىالت العملية:
 ديلوم علوم إدارية ... جامعة مؤتة 
  ة األعمال ... جامعة الزيتونة األردنيةبكالوريوس إدار 
 ماجستير إدارة األعمال ... جامعة البلقاء التطبيقية 
  2018)طالب دكتوراه( متوقع التخرج في شهر نيسان                                       

 


