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المقدمة :

إدارة المواهب تركز على االحتياجات المستقبلية للمنظمة. وتعمل في إطار استراتيجي ألهداف المؤسسة المستقبلية من خالل تحديد المناصب الالزمة للنمو وأفضل المرشحين لملئ تلك 

المناصب. وإذا كانت الشركات ترغب في تنمية قادة من داخل مجموع المواهب الموجودة ولديها الوقت والموارد الالزمة لتطوير برنامج مفيد وفعال إلدارة المواهب سوف تصبح عنصرا 

أساسيا من استراتيجية طويلة األجل لرأس المال البشري، هناك اتفاق على أن إدارة المواهب هي تنفيذ استراتيجيات متكاملة أو أنظمة مصممة لتحسين عمليات توظيف وتطوير األشخاص 

واالحتفاظ بذوي المهارات  المطلوبة واالستعداد لتلبية االحتياجات التنظيمية الحالية والمستقبلية

فالمنظمات والمؤسسات العالمية، تعتمد في أسلوبها على االهتمام بالمورد البشري وخصوصاً الموهوبين منهم في تحقيق أهدافهم، أي أنهم يستثمرون في المورد البشري بحيث تقوم هذه 

المنظمات بترجمة الكفاءات والقدرات التي تكون قادرة على خلق المزايا التنافسية إلى محددات ومهارات تتكامل مع عمليات التوظيف وتقييم األداء. وال يزال الكثير من األشخاص يخلطون 

بين إدارة الموارد البشرية وإدارة الموهبة، ومن المهم جدا أن يندمج نظام إدارة الموهبة مع كل جوانب إدارة الموارد البشرية، وهناك تداخل واضح بين إدارة الموهبة والتعيين والتطوير 

والتنويع والحفظ وممارسات تخطيط التعاقب الوظيفي. ولكن هناك فارق واحد مهم، وهو أن نشاطات إدارة الموارد البشرية هي إدارة عامة، بينما إدارة الموهبة هي عملية متواصلة توصل 

الموارد البشرية المثلى إلى مكان العمل الحقيقي.

األهداف :

خلق التكامل بين المواهب المختلفة داخل المنظمة واستثمار الفرص لعمل التغيير والتأثير على األداء المؤسسي والقيادة. � 

إدراك طبيعة االحتياجات التدريبية للموظفين ” المتميزين ” ومعرفة منهجيات ووسائل التدريب المناسبة لتطوير الكفاءات لديهم. � 

تكوين اإلطار العام لإلدارة المبنية على الكفاءات وتطوير طرق لربط الموارد البشرية بالكفاءات المطلوبة والتي تشكل قدرات القوى العاملة. � 

تطبيق آلية التكامل بين إدارة المواهب وتطبيقات اإلدارة المبنية على الجدارات على المستوى المنظمة. � 

المحتويات األساسية:
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الوحدة األولى :

إدارة المواهب المتكاملة

التعريفات والنماذج إلدارة المواهب. � 

المسار التكاملي إلدارة المواهب. � 

إعداد الوصف الوظيفي للعاملين. � 

الغرض من وجود كل وظيفة في المنظمة. � 

التوفيق بين األدوار نحو تحقيق األهداف التنظيمية. � 
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الوحدة الثانية :

بناء وتطبيق إدارة المواهب المتكاملة

تأثير إدارة المواهب على األداء المؤسسي واألعمال . � 

عوامل النجاح الجوهرية في إدارة المواهب المتكاملة. � 

الشراكة بين إدارة الموارد البشرية ومدراء اإلدارات. � 

أدوات نجاح إدارة المواهب . � 

استخدام نماذج التخطيط إلدارة المواهب المتكاملة. � 

الوحدة الثالثة :

تعيين الكفاءات الوظيفية

فهم الكفاءات المطلوبة لتنفيذ وظائف مختلفة في المؤسسة. � 

إنشاء قاموس الكفاءات للمنظمة. � 

تعيين مستوى الكفاءات المطلوبة في األدوار المهمة في المنظمة. � 

جعل عمليات أخرى للموارد البشرية تستند إلى الكفاءة. � 

الوحدة الرابعة :

إدارة األداء

تطوير فلسفة إدارة األداء للمنظمة. � 

تطوير أدوات قياس األداء لكل وظيفة في المنظمة. � 

تطوير قاعة البيانات المتعلقة بأداء الموظفين. � 

التوفيق بين األداء العاملين وبين المزايا والتعويضات. � 

الوحدة الخامسة :

بناء إدارة للموارد البشرية مبينة على الكفاءات

مفهوم االدارة المبنية على الكفاءات . � 

تصنيف الوظائف في المسارات الوظيفية وفقا لمنهجية اإلدارة المبنية على الجدارات. � 

تفاعل االدارة المبنية على الجدارات مع ادارة المواهب. � 

أسس لتطبيق إطار اإلدارة المبنية على الجدارات ونظام إدارة المواهب. � 

أدوات قياس منهجية اإلدارة المبنية على الجدارات. � 

الوحدة السادسة :

دورمراكز إدارة المواهب بالمنظمات

األدوار والمسؤوليات إلدارة الموارد البشرية ومدراء الدوائر. � 

دور ومشاركة القيادات العليا. � 

تقييم أداء الفرد حيال الكفاءات المطلوبة لهذا المنصب. � 

تحديد الموظفين ذات األداء العالي لوضع خطة لتطوير المسار الوظيفي لهم. � 

التصدي للثغرات في الكفاءات الفردية من خالل التدريب ووضع خطط لتطوير  � 

األفراد



نمـــــوذج الت�سجيــــــل

إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

:  9.00 �صباحًا ــ 2.30 بعد الظهر. المحــا�ســرات 

:  الأولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 �شتـوزع �شهــادة ح�شــور علــى جميــع الم�شــاركين الذيــن اأتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه �شيك با�شم يوروماتيك       c  نقدًا

c  الرجاء ار�شال الفاتورة كما يلي:

.............................: الإدارة  الوظيفة:...................................  الم�شوؤول:................................  ال�شخ�ص  اإ�شم 

..............................: الفاك�ص:  الهاتف:.................................  رقم  الموؤ�ش�شة:........................................ 
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يرجى تعبئة ا�ستمارة الحجز

1. يرجى ت�شجيلي في

:.........................)اأف�شل ممار�شات اإدارة المواهب الب�شرية المبنية على الكفاءات ®( التــاريــخ 

اإ�شـم الم�شـــــارك :...............................................................................................................................

..............................: الإدارة  الوظيفة:.....................................  الموؤ�ش�شة:...................................... 

......................................: البلد   / المدينة   ...............................: ب  �ص  العنوان:................................... 

الإلكتروني:...................................... البريد   ...............................: الفاك�ص  الهاتف:............................  رقم 

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 � 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 � دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

c 2900 دولر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد، دبي

)Overseas( ،3500 دولر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد c

�شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة وال�شاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة اإنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق

ل ت�شتمل ر�شوم البرنامج على الإقامة. 

اأ�شعار  على  بالح�شول  يوروماتيك  �شركة  قامت  ولكن 

ال�شريع  بالحجز  بادر  الموؤتمر  في  للم�شاركين  خا�شة 

لت�شتفيد من الخ�شومات الخا�شة.


