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  لنستكشف البشرية ا�وارد ادارة مجال �ي وا�ح��ف�ن ا�ديرين مكتبات �ي اليوم معكم نفتش
ً
 ماذا معا

�ا8Aم واكتساب معارفهم تكوين �ي عل89ا يعتمدون  ال45 الكتب 2ي وما. يقرأون Bات مستودع فالكتب. خ�Bالخ 

� قائمة لكم نقدم أن وسنحاول . التدفق عن ماؤه يتوقف I الذيQء يقرؤها ال45 الكتب بأكIن هؤ� ا�ختص

� أم مجانية واصدارات كتب كانت سواء. [نجل�\ية باللغة أو العربية باللغة تصدر ال45 تلك سواء� غ

  .مجانية

    .الكتب هذه عgى م8eا الحصول  يمكنك ال45 ا�صادر cهم وسنتعرض
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http://ibsacademy.org/course-64-internet-marketing-course-online.html 
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hولihالكتاب:  

ا�ؤلف�جاري�: ادارة�ا�وارد�البشرية�

  ديسلر

hاسمhالبشرية  : ا�قررhا�واردhإدارة 

hتألــــيف :  hديسلرhجاري Gary Dessler  

  محمدhسيدhعبدhا�تعال: ترجــــمة

   دارhا�ريخhللنشرhوالتوزيع :  الناشــــــر
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�اءhوا�ختص�ن�hيhادارةhا�واردhالبشريةhباقتناءهBالخh8تم{h45الhا�راجعhأفضلhمنhواحدhهو .hويمكنك

hعليهhبالعربيةالحصولhجما�وللعلمhفقدhصدرhمنhهذاhالكتابhعشرhطبعاتhh.باللغةh[نجل�\يةhأوhم�

hلكونهhا�رجعh[هم�hيhهذاhا�جال
ً
  .ويجريhباستمرارhطباعتهhنظرا

hالقيمةhا�ؤلفاتhمنh��الh45وجاريhديسلرhواحدhمنhأهمhمنhكتبوا�hيhادارةhا�واردhالبشريةhولهhعددhكب

  : مثل8hاhكت�8اhأوhشارك�hيhكتاب�

 A Framework for Human Resource Management  

 Organizations in the 21st CenturyManagement: Leading People and  

 Dessler, Managing Now  

 an Resource ManagementFundamentals of Hum  

 Management: Principles & Practices for Tomorrow's Leaders and Student CD  
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  : الكتاب�الثاني�

The Essential HR Handbook: A Quick and 

Handy Resource for Any Manager or HR 

Professional  
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hمجالhي�hف�سواءhكنتhمبتدئ�hيhمجالhادارةhا�واردhالبشريةhأوhكنتhصاحبhشركةhاوhمشروعhاوhمح�

فلكيhتنجح�hيhعملكhIhبدhمنh[�امhبتفاصيلhادارةhا�واردhالبشريةhالظاهرةh. ادارةhا�واردhالبشرية

يساعدك�hيh[�امhبأسرارhوخفاياhهذاhا�جالhويساعدكhايضاhhوهذاhالكتابhيعدhمرجعhسريع. والخفية

�hمعلوماتhجيدةhعنhا�واردhالبشريةhوتطبيقا8Aا�hيhالشركات�ويقدمhلكhالعديدhمنh[دواتh. �يhتوف

  .والنصائحhوقوائمhالفحصhا�صممة�hساعدةhا�ديرينhومح���يhادارةhا�واردhالبشرية

 ]hباللغةhفقطhمتوفرhالكتابhهذاhالكتبhبيعhمواقعhمنhأوhى�Bالكhا�كتباتhمنhشراءhويمكنكhية\�نجل

�ه�  .مثلhأمازونhوغ
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  :الكتاب�الثالث�

The Big Book of HR 
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وهذاhالكتابhيقدم�hح���يhا�واردhh.ادارةhالبشرhواحدhمنhاهمhالتحدياتhالh45يواجههاhالقادةhوا�ديرين

hمنhا�زيدhىgعhللحصولhيحتاجو8³اh45الhا�علوماتhحجمhايhمنhالشركاتhواصحابhوا�ديرينhالبشرية

hمنhالتكتيكاتhاليوميةhالبسيطةh. موظف89م
ً
والكتابhيقدمhمعلوماتhوأدواتhوتطبيقاتhمتم�\ةhابتداءا

hا¹ىhموضوعاتhا�واردhالبشريةh[س��ا
ً
Iتيجيةوصو.hhي�hن�ويقدمhا�علوماتhالقانونيةhا�فيدةhللعامل

hالعربية(ا�جالhبالب«دhالعملhن�ويعتمد�hيhمادتهhعgىhالقصصh) ا�علوماتhالقانونيةhIhتتطابقhمعhقوان

hا�نظمةhي�hبإيجابيةhتؤثرhأنhالبشريةhللمواردhيمكنhكيفhلتوضيحhرائدةhشركاتhمنhالعمليةhتIوالحا

كلhفصلhتجدhعددhمنh[سئلةIhختيارhفهمكhوإ�امكhبماhتمhعرضه�hيhالفصلhhو�ي8³hاية. ككل

  .الh45تفيدك�hيhعملكhيقدمhالكتابhايضاhعددhمنhالنماذجhو[دوات. ولتشجيعكhعgىhالتعلمh[ضا�ي

hالكتبhبيعhمواقعhمنhأوhى�Bالكhا�كتباتhمنhشراءhويمكنكhية\�هذاhالكتابhمتوفرhفقطhباللغةh[نجل

�همثلhأ�  .مازونhوغ
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  : الكتاب�الرابع�

 How to Create a Motivating Workplace -  كيف�تخلق�بيئة�عمل�تحفBCية�@ي�شركتك؟
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hعل89اh4Âيبh45الhالحيويةhا�هامhمنhالعديدhبا�ؤسساتhداري]hوالفريقhالشركةhإدارةhعاتقhىgعhتقع

ويأتي�hيhمقدمةhهذهhا�هامhالحيويةh. نجاحhالشركة�hيhتنفيذhخط�8اhالتسويقيةhو[نتاجيةhوالتجارية

�hبيئةhالعملhالتحف�\يةhالh45تشجعhافرادhفريقhالعملhعgىhالعملhو[بت�كارhوتخطيhحدودh[نتاجhتوف

hوالعرقhالجهدhوبذلh،الشركةhداخلhبالعملhستمرار]hي�hرغب�8مh8مÈIوhوزيادةh،عل89اhا�تعارفhو[بداع

hالعملhروحhعنhبعيداhالفرديhالنجاحhعنhالبحثhفقطhوليسh،ككلhللمنظومةhنجاحhلتحقيق

هميةhا�طلوبة�hوضوعhوhIيمكنhتصورhأنhهناكhشركةhأوhمؤسسةhناجحةhIhتعطيh[ .الجماÌي

hفإ8³اh،ا�نظوماتhنجاحhي�hوالحيويhا�همhالعاملhهذاhتتجاهلh45الhوا�ؤسساتhفالشركاتh،\�التحف

ولكنhكيفhاستطاعتhالشركاتhالناجحة8Î .hذاhتعرضhنفسهاhللنوقع�hيhشباكhالفشلhولوhكانhبطيئا

سنحاولhأنhنقدمhلكمhشرحاhوافياhنحن�hيhهذاh[صدارhا�جانيh. خلقhبيئةhعملhتحف�\ية�hوظف89ا

hمنhمجموعةhي�hعملكhلفريقhية\�لكيفhيمكنhللمديرينhوcصحابhالشركاتhمنhخلقhبيئةhعملhتحف

سنحاولhأنhنجعلhالنقاطhمختصرةhوواضحةhحhÒ5يتحققh[ستفادةhم8eاhبشكلh.النقاطhالواضحة

لhا¹ىihهدافhا�نشودة،hمباشرةhدونhالخوض�hيhالتفاصيلhالh45تطيلhالقراءةhدونhفائدةhالوصو 

hالعربيhا�نتدىhي�hا�وضوعاتhتصفحhيمكنكمhالنقاطhتلكhتفاصيلhغمارhي�h�Qأكhللخوضhوبالطبع
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hالنقاطhهذهhمنhنقطةhكلhحولhا�وسعةhالشروحاتhمنhالعديدhقدمhوالذيhالبشريةhا�واردhدارةÔ

\�  .وبخاصة�hيhمنتدىhالتحف

  :تا¹يhاصدارhمجانيhيمكنhتحميلهhمنhالرابطhال

http://www.hrdiscussion.com/hr60472.html  
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  : الكتاب�الخامس�

 ا�ؤشرات�وا�عاد^ت�الرياضية�الشائعة�- ادارة�ا�ورد�البشرية�

  

hالبشريةhا�واردhادارةhأدواتhأهمhمنhواحدةhالرياضيةhتIوا�عادhا�ؤشراتhالحصولhيمكنناhIhفبدو8³ا

وبدو8³اhIhيمكنhالوثوق�hيhايhتقاريرhأوh. عgىhبياناتhدقيقةhعنhالظواهرhوا�شك«تhداخلhالشركة

وبدو8³اhتتضاربhوجهاتhالنظر�hيhتقديرhا�شك«تhوالظواهرhا�ختلفةhوتصبحh[راءh. خططhعمل

  .الشخصية2hيhا�حركihولchنشطةÚhدارة
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وسنحاول�hيh. كتبةhالعربيةhلكتبhومراجعhمتخصصة�hيhهذاhا�وضوعhالبالغihهميةولÛسفhتفتقرhا�

hوأهمي�8اhالبشريةhا�واردhادارةhي�hا�ستخدمةhالرياضيةhتIوا�عادhا�ؤشراتhعرضhصدار]hهذا

  .واستخداما8Aاhكذلكhسنتعرضhللعوائقhالh45تعيقhاستخدامها

hالبشريةhا�واردhدارةIhالقياسhأهميةhما:  

كيفhيمكنكhفهمh. تخيلhمÞيhأنكhتعمل�hيhادارةhتفتقرhا¹ىhالبياناتhوا¹ىhادواتhالقياسhوالتحليل

hمشكلة"hإذنhبدونhا�قبولة" الغيابhتIا�عدhي�hأ8³اhأمhمرتفعةh2يhهل .hتحتوىhسج«تhتوفرhمنhبدI

�hعgىhاسماءhا�تغيب�نhوعددhمراتhالغيابhكلhشهرhوكذلكhا¹ىhايh[قسامhينتمh4هؤ �Iءhا�تغيب�نhوالكث

ثمhIhبدhمنhتوفرhادواتhالقياسhوا�عادIتhالرياضيةhالh45يمكنكhمنhالتقييمh. منhالبياناتh[خرى 

hشكلة�hإذن"الدقيقhبدونhالغياب "hتIا�عادhاستخدامhبدونhالظاهرةhهذهhلتقييمhمحاولةhواي

hعتماد]hيمكنhIhفرديةhنظرhوجهةhمجردh2يhرياضيةhسليموا�ؤشراتhاداريhقرارhاتخاذhي�hعل89ا.  

hقياسه: "باختصارhيمكنكhIhماhادارةhيمكنكhI"  

hالتا¹يhالرابطhمنhتحميلهhويمكنكhمجانيhوالكتاب:  

http://www.hrdiscussion.com/hr79257.html    
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  : الكتاب�السادس�

إدارة�ا�وارد�البشرية�@ي�bوقات�

   العصيبة

كيف�يساعد�تخفيض�القوى�

العاملة�@ي�تجاوز�ا�شكjت�

  mقتصادية؟�
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h
ً
�ا�hكب

ً
hواجتماعيا

ً
hسياسيا

ً
hIيمكنhإنكارهhأوhالتغافلh. تعيشhا�جتمعاتhالعربية�hيhالوقتhالراهنhحراكا

hنوعhوحجمhا�ؤثراتhالh45تتأثر8ÎhاhوعgىhمجتمعihعمالhأنhيÞ. عنhأثارهhعgىhمجالh[عمال
ً
يhجيدا

ارتفاعhتكلفةhا�وادh: فهناكhمؤثراتhاقتصاديةhنتجتhعنhهذاhالحراكhم8eاhعgىhسبيلhا�ثالh. الشركات

hا�ثالhسبيلhىgعh8اeمhإجتماعيةhمؤثراتhوهناكhالعماليةhا�طالبhسقفhوارتفاعhالنقلhوأجورhالخام :

�هاhمنhمؤثراتh. ا�جتمعhوالh45نتجتhعنhالصراعاتhالسياسيةhحالةh[ح��ابhالفكريhب�نhافراد�وغ

  .تركتhبصما8Aاhالقويةhعgىhالشركاتhالعاملة�hيhالدولhالعربية

�hا�عقولhأنhنتصورhأنhا�وظف�نhوالعمالhبمعزلhعنhهذهhا�ؤثرات�  .فمنhغ

. نhهذهihوضاعومنhهناhيكونhلزاماhعgىhالشركاتhأنhتخططhلعزلhأوhإدارةhا�شك«تhالناجمةhع

h45الhالسلبيةhثار]hدراسةhعنhمباشرةhمسئوليةhمسئولةhاعمالhوحدةhأوhقسمhأوhإدارةhكلhوتصبح

  .وكيفhيمكنhتقليلhدورhهذهihثار. تعيقهاhعنhاداءhمهم�8اhعgىhالوجهhا�ناسب
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ذلكhوجبhعgىhل. وإدارةhا�واردhالبشريةhمنh[داراتhالhIh45غhÒÂعنhدورها�hيhهذهh[وقاتhالعصيبة

وأنhتضعh. ادارةhا�واردhالبشريةhأنhترصدhوتحللhا�شك«تhالh45تواجههاhالشركة�hيhادارةhالقوىhالعاملة

  .الحلولhا�ناسبةhالh45تساعدhالشركة�hيhتجاوزhهذهihزمة

hالتا¹يhالرابطhمنhhتحميلهhويمكنhمجانيhوالكتاب  

http://www.hrdiscussion.com/hr76230.html  
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  :الكتاب�السابع�

  خطوة�25برنامج�من��-كيف�تخفض�الشركات�انفاقها�@ي�mزمات�mقتصادية�الحالية�
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hأوقاتhي�hالنفقاتhتخفيضh8دفÎhاتخاذهاhللشركاتhيمكنh45الhالخطواتhمنhعددhصدار]hهذاhيتناول

كتبتhهذهi .hزماتh[قتصاديةhالh45تتعرضhلهاhالشركةhأوhالقطاعhالذيhتعملhبهhأوhالدولةhككل

  . تناولتhمعظمhالبنودhالh45يمكنhالتحكمhف89اhلتخفيضhالنفقات. الخطواتhبشكلhبسيطhوملخص

hيمكنhوكيفhالنفقاتhلبنودhسريعةhمراجعةhاجراءhىgعhالشركاتhي�hالقرارhمتخذيhيساعدhوالدليل

  .الرقابةhعل89اhلتحقيقhالهدف

فh4æحلولhتمhتطبيقهاh. أبعدhماhتكونhعنhالنظرياتihكاديمية. كلhماhورد�hيhهذاhالدليلhنصائحhعملية

�ةhوأثبتتhقدر8Aاhعgىhتخفيض�  .النفقاتhمنhقبلhلدىhشركاتhكث

hالحا¹يhالوقتhي�hصدار]hاذا� :  

hمنh. انhاختيارhموضوعh[صدار�hيhالوقتhالحا¹ىhأمرhمقصود
ً
إذhأنhماhتعانيهhبعضhالب«دhالعربيةhحاليا

hالشركاتhوضعhمستقرةh���ةh–دونhاختيارhم8eاhh–أوضاعhسياسيةhغ�وأصبحh. �يhأزمةhاقتصاديةhكب

  : نhمتخذيhالقرارالسؤالhالحتمh4الذيhيدور�hيhاذها
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فكيفhيمكنناhتخفيضh. اذاhكناhعاجزينhعنhتحس�نhالدخلhبسببh[حوالhالسياسيةhالطاحنة

  النفقاتhبصورةhتحفظhللشركاتhبقاءهاhواستمرارها؟

رغبةhمنا�hيhا�ساعدة�hيhتجاوزhالشركاتhلهذهh. لهذاhاج�8دنا�hيhاخراجhهذاh[صدار�hيhالتوقيتhالحا¹ي

  .iزمة

  :انيhويمكنhتحميلهhمنhالرابطhالتا¹يhوالكتابhمج

http://www.hrdiscussion.com/hr76015.html  
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  : الكتاب�الثامن�

̂�يصدر�bوامر: أكتوبر�26إصدار�   ا�دير�ا�ح~{ف�
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hا�ديرhعملhطبيعةhأوhدارة]hماهيةhعنhحولكhمنhسألتhاذاhمنhهوhا�ديرhأنhىgعhهم�Qاكhسيتفق

فهوhالذيhيعطيihمرhبنقلhا�وظفhأوhتدريبهhأوhاجراءhاتفاقيةhمعhا�وردينhوماhا¹ىhذلكh. يصدرihوامر

  .منhأوامر

hماhبأداءhعملhما
ً
وهوhماhيعh4Âأنhا�وظفhالجيدhهوhمنhينفذihوامرh. فإصدارihمرhيعh4Âانhتأمرhشخصا

  . دالواردةhاليهhبشكلhجي

hن�  : �يhالحقيقةhا�ديرhا�ح��فhIhيصدرihوامرhلسبب

hولi :hالتحليليةh8مAقدراhيستخدمواhأنhأوhيفكرواhبأنhوظفيك�hتسمحhIhانكh4Âيعhوامر]hاصدارhان

  �يhاداءhأعمالهم

hللتعلم: الثانيhالفرصةhتمنحهمhIhأنكh4Âيعhوامرihاصدارhأن.  

hف؟�  اذاhكانihمرhكذلكhفما2hيhوظيفةhا�ديرhا�ح�
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�hجدا�فإعطاءhالتعليماتhيعh4Âأنh. ا�ديرhا�ح��فhيصدرhالتعليماتhوالفرقhب�نhالتعليماتhوiوامرhكب

  .تبلغhموظفيكhبماhيجبhأنhيكونhIhبطريقةhفعله

hللتوضيحhا�ثالhهذاhفلنأخذ:  

�hمديرhشئونhا�وظف�نhبالشركة�يبدأhعملهh. متم�\�hيhعملهhومشهودhلهhبالكفاءةhوهوhشخص. سم

hيبلغhبأنh
ً
موظفhمراقبةhالوقتhبأنhيعدhتقريرهhاليوميhبأعدادhا�وظف�نhا�تغيب�نh" أحمد"صباحا

  .ويتابعhهذاhالعملhبشكلhيومي. وا�تأخرينhعنhالعملhوأنhيتممhعمليةhالتوثيقhلكلhحالةhم8eم

hماhضوءhي�h
ً
�hيعدhمديراhمح��فا�  سبق؟هلhسم

hاعدادهاhيتابعh45الhالبياناتhوأنhبالكفاءةhلعhومشهودhعملهhي�h\��hشخصhمتم�عgىhالرغمhمنhانhسم

�hاذا؟
ً
  دقيقةhومحدثةhإhIأنهhIhيعدhمديرhمح��فا

  .cنهhيبلغhأحمدhبشكلhيوميhبضرورةhاعدادhالتقريرhوبالتا¹يhهوhيصدرihوامر
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��hيhضوءhماhسبقhتنفيذيhجيدhلكنهhليسhمد� سم
ً
  يراhمح��فا

hالتا¹يhالرابطhمنhيله\ëتhيمكنhمجانيhالكتاب :  

http://www.hrdiscussion.com/hr93073.html  
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  : الكتاب�التاسع�

  كيف�أؤهل�نف����للعمل�@ي�ا�وارد�البشرية
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hمنhواحدhالبشريةhا�واردhادارةhالعربيةمجالhا�نطقةhي�hالواعدةhتIا�جا .hي�hالخاليةhالوظائفhفنسبة

�hمرتفعةhاذاhماhقورنتhبمجاIتhعملhأخرى Bتعتhا�جالhهذا .hىgعh\ايد�مhطلبhيوجدhكذلك

h45الhقتصادية]hللطفرةh
ً
ا�تخصص�ن�hيhهذاhا�جالhمنhجانبhالشركاتhالعربيةhالخليجيةhنظرا

  .متيازاتhالقويةhالh45تقدمهاhالحكوماتchصحابh[عمالتعيشهاhب«دhالخليجhالعربيhو[ 

hوتقييمhا�جالhهذاhتقييمhي�hتساعدكh45الhسئلة]hمنhعددhىgعhسنجيبhصدار]hهذاhي�hونحن

hا�جالhهذاhي�hللعملhالصحيحةhالعمليةhالخطواتhلكhنقدمhكماhقدراتك :hسئلة]hهذهhمن :  

  ما2hيhادارةhا�واردhالبشرية؟• 

  مم�\اتhالعمل�hيhهذاhا�جال؟hما• 

  ماhسلبياتhالعمل�hيhهذاhا�جال؟• 
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  هلhاحتاجhا¹ىhالحصولhعgىhدرجةhعلميةhمحددةhللعمل�hيhا�واردhالبشرية؟• 

  هلhاحتاجhا¹ىhشهاداتhتدريبيةhمحددةhللعمل�hيhا�واردhالبشرية؟• 

  هلhاحتاجhا¹ىhشهاداتhدوليةhللعمل�hيhهذاhا�جال؟• 

 •hالسماتhا�جال؟ماhهذاhي�hالعملhي�hن�  والقدراتhا�طلوبhتوفرهاhلدىhالراغب

  ماh[دواتhالh45يجبh[�ام8Îhاhللعمل�hيhهذاhا�جال؟• 

hالتا¹يhالرابطhمنhيله\ëتhويمكنhمجانيhالكتاب :  

lhttp://www.hrdiscussion.com/hr91246.htm  
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  : الكتاب�العاشر�

  خطوات�اس~{شادية�- خطة�عمل�مق~{حة�لتأسيس�ادارة�ا�وارد�البشرية�بالشركة�

  

hكيفيةhحولhسئلة]hمنh��تردhا¹ىhفريقhالعملhبا�نتدىhالعربيIhدارةhا�واردhالبشريةhباستمرارhالكث

�ةhمنhا�شتغل�نhبإدارةhا�واردhالبشرية�hيhحاجةh. تأسيسhادارةhا�واردhالبشرية�وهذاhماhيعh4Âأنhفئةhكب
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hعملهمhأثناءhبأيد}8مhتأخذhمبسطةhعملhخطةhاوhطريقhخارطةhا¹ىhماسةhا�واردhادارةhتأسيسhىgع

  . البشرية�hيhشركا8Aم

  . وهذاhهوhالسببh[ولhوراءhاعدادhهذاh[صدار

hا�واردhاداراتh8اÎhتقومh45الhوالوظائفhعمال]hمراجعةhي�hمناhالعديدhرغبةhفهوhالثانيhالسببhأما

ائفhأوihعمالhالh45أمhأنhهناكhبعضhالوظ. هل2hيhمطابقة�hاhينبïيhالقيامhبه. البشرية�hيhشركا8Aم

  .يجبh[هتمام8Îhا

hالبدايةhمنhالبشريةhا�واردhادارةhتأسيسhا¹ىhيسعونhالذينhولئكchصدار]hهذاhنقدمhفإنناhلذلك

hوظائفhمنhبالفعلhالبشريةhا�واردhادارةhبهhتقومhماhومراجعةhتقييمhي�hيرغبونhالذينhولئكch
ً
وأيضا

  .وأعمال

  : نhالرابطhالتا¹يhالكتابhمجانيhويمكنhتحميلهhم

http://www.hrdiscussion.com/hr78306.html  
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hالتا¹يhالرابطhا¹ىhنحيلكمhا�جانيةhو[صداراتhالكتبhمنhوللمزيد :  

http://www.hrdiscussion.com/hrdiscussion84.html  

  

: تجدون�فيه�الكثC{�من�الكتب�ا�جانية�الهامة�مثل�  

1. hالسمعةhسيئةhشركات -hف89اhالعملhتجنبhيجبh45الhالشركاتhبأسوأhقائمة  

  اختبارIhئحةhالعملhالسعودية .2

3. hا�قبولhستخدامÚhسياسة-h بالشرhا�علوماتhوشبكةhوالبياناتhكةللحاسبات  

  اعدادIhئحةhاستخدامhسياراتhالشركة .4

  اختبارhتحليلhنمطhالشخصية: اختبارhاون«ين .5

�نامجhالتدريih4òنسبhلكhو�وظفيك .6Bالhتختارhكيف  

�ك8Îhاhأحدhمنhادارةhا�واردhالبشرية .7Bيخhلنhأسرار  

8. hشركتكhي�hالتنفيذيhا�ديرhوظيفةhىgعhتحصلhكيف  
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9. hالوظيفيhالتدرجhخطةhتنفذhكيف ..hالعملنماذج  

  التنشئةhالوظيفيةhللموظفhالجديد .10

11. hالعملhمقاب«تhدليل-hجديدةhآليات  

  دليلhمراكزhالتدريبhبالوطنhالعربي: Úصدارhالرابع .12

  دليلhا�ديرhللتعاملhمعÚhجهاد�hيhالعمل .13

  كيفhتحتفظhبوظيفتكhأطولhوقتhممكن .14

�h[ن��نت .15Bعhونية�  أفضلhا�شروعاتhالتجاريةh[لك�

  بلhعنhإدارةhا�واردhالبشريةماhلمhتقرأهhمنhق .16

  الجديد�hيhتخطيطhا�واردhالبشرية .17

  أسرارhنجاحhبرامجhتحف�\hا�وظف�ن .18

  للمديرhكلمات�hيhسرك .19

  دليلhا�شرف�نhوا�ديرينhلتوجيهhا�وظفhالجديد .20

21. hالسنويةhا�وظفhأجازة :hوفائدةh20 - متعةhمثمرةhجازةchقاعدة  
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22. hن��نhبالشركةIئحةhملفاتhالعاملh-لوائحhشئونhالعامل  

  Iئحةhالعملhعنhبعدhوإجراءا8Aاhالتنفيذية .23

  ماhلمhتقرأه�hيhالكتبhعنhأسرارhا�ديرchولhمرة .24

  كلماتhمأثورةchشهرhا�ديرينhحولhالعالم .25

  دليلhمقاب«تhالعمل .26

  إستط«عhرأىhداخgيhحولhمدىhرضاhا�وظف�نhعنhأداءhقسمhا�واردhالبشرية .27

28. hايجابيةhلحياةhالذهبيةh18 -القواعدhحياتكh��  قاعدةhستغ

29. hن�  iخطاءhالقاتلةh-تقييمhأداءhا�وظف

  قياسhانتاجيةhا�وظف�نhوطرقhرفعها .30

  اطرفihقوالhا�أثورة�hيhمجالhادارةh[عمال .31

32. hا�شاةhوفرقةhالعّداء-hصحيح؟hبأسلوبhالهدفhا¹ىhتصلhكيف  

  نصائحhعمليةhلتقليلhمعدلhدورانhا�وظف�نhبشركتك .33
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