
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

H
R 

CE
RTIFICATION INSTITUTE™

      A
PPRO VE D      P R OVID

ER Partner

MEMBER

A

PP
ROVED

P

R
O V ID ER

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

إدارة األداء، وخطط التعاقب الوظيفي
والتطوير الوظيفي ®

H
R 

CE
RTIFICATION INSTITUTE™

      A
PPROVE D      PROVID

ER



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

مقدمة :

أدت التطورات المتالحقة في التكنولوجيا والنظم اإلقتصادية العالمية إلى تنـوع وتعـدد المـصـادر التي تستند عليها المنظمات في كل القطاعات من أجل البقاء والنمو والتطور في ظل المنافسة 

الشديدة. كل ذلك أدى إلى بروز موضوعات جديدة ذات طبيعة معقدة، ولها أبعاد وتشعبات كثيرة، ويمكن دراستها من زوايا عديدة، حيث أصبحت المنظمات غير قادرة وحدها على مواجهة 

تلك التحديات دون النظر إلى المورد البشري واإلستثمار فيه مما يجعلها قادرة على التنافس، ويتجسد هذا اإلستثمار في ما يعرف بتخطيط التعاقب الوظيفى وفقا لمفهوم الجدارات لدى 

المنظمات.

فالتغيرات الكبيرة التي شهدها العصر الحالي فرضت علي المنظمات جملة من التحديات تتعلق بضرورة تطوير األداء الوظيفي وتحسين الفعالية التنظيمية ، وتحقيق ذلك مرهون بقدرتها 

علي توظيف كل مواردها مجتمعة بكفاءة وفعالية ، فقد تأكد للكثير اليوم أنه حتي نتمكن من جعل المؤسسات في مستوي التحدي والمنافسة ينبغي أال نكتفي باالستثمار في المجال المالي 

والتكنولوجي فقط ، بل األهم من ذلك االستثمار في تسير األفراد فالمورد البشري يعتبر من أهم أسس نجاح أو فشل عمليات التغيير ، وعليه فإن المورد البشري يمتلك القدرة علي توظيف 

الموارد لخدمة أهداف المنظمة ، إذ تتحقق غايات المنظمة من خالل أدائه ألدواره الرسمية ، كما أن تخطى بعض العمال لحدود أدوارهم الرسمية وتقديم أكثر مما هو مطلوب منهم يسهم 

بشكل مباشر في تحقيق الفعالية التنظيمية.

أهداف البرنامج :

يهدف البرنامج التدريبى العمل على زيادة قدرة المنظمات والموظفين في خلق ثقافة جديدة قائمة علي األخذ بأسباب التطوير الوظيفى وتبني أسس أعداد قيادات من الصف الثانى وتخطيط 

التعاقب الوظيفى والحرص علي األداء الفاعل والعمل الجماعي ، من واقع االستعداد الصحيح لتحمل المسؤولية إنسانيا واجتماعيا ووطنينا من قبل العاملين في تلك المنظمات .

موجه لمن :

جميع الموظفين فى مختلف اإلدارات الطموحين لتولى المناصب القيادية المستقبلية فى المؤسسات . � 

مدراء وموظفى إدارات الموارد البشرية وشؤون الموظفين . � 

مدراء وموظفى التدريب بمختلف الهيئات والمؤسسات . � 

مسؤولى التطوير والتنظيم . � 

من له رغبة وطموح فى تطوير ذاته . � 

المسؤولون عن إعداد الهياكل التنظيمية � 

إدارة األداء، وخطط التعاقب الوظيفي
والتطوير الوظيفي ®
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موجز المؤتمر
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الوحدة االولى :

اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية المبنية على الجدارة

التفكير االستراتيجى للموارد البشرية � 

إدارة الموارد البشرية المبنية على الجارة ؛ المفهوم واألهمية � 

الدعائم األساسية لمدراء الموارد البشرية فى العصر الحديث � 

اإلبداع واالبتكار ومواصفات المورد البشرى المبدع والطموح لتولى المناصب  � 

القيادية

التمكين الوظيفى ودوره فى تجهيز قيادات المستقبل . � 

أنواع الجدارات وخطوات إعداد إطار الجدارة � 

كيفية تطبيق إدارة الموارد البشرية المنية على الجدارة � 

الوحدة الثانية :

التعاقب الوظيفى وفقا لمفهوم الجدارات

مفهوم التعاقب الوظيفى وفقا لمفهوم الجدارات وأهميته . � 

تخطيط التعاقب الوظيفى ؛ خرائط وجداول االحالل � 

المسارات الوظيفية والتطوير الوظيفى . � 

المدخل الفردى للتطوير والتعاقب الوظيفى . � 

المدخل التنظيمى للتطوير والتعاقب الوظيفى . � 

إدارة التطوير والتعاقب الوظيفى وربطها بطرق تقويم األداء الوظيفى. � 

تخطيط الموارد البشرية ومخزون المهارات � 

الوحدة الثالثة :

إدارة المواهب ودورها فى تجهيز خطط التعاقب الوظيفى

مفهوم إدارة المواهب . � 

خصائص الموهبين . � 

استراتيجيات إدارة المواهب � 

خطوات إدارة المواهب . � 

تنمية وتطوير قدرات المواهب بالمؤسسات . � 

الوحدة الرابعة :

الميزة التنافسية من خالل إدارة الموارد البشرية

تعريف الميزة التنافسة من منظور إدارة الموارد البشريية � 

مشكالت االستقطاب والتعيين والترقيات � 

العالمة التجارية للتوظيف � 

التوظيف كسلعة استهالكية � 

عناصر العالمة التجارية للتوظيف � 

الممارسات الواجب أتخاذها من قبل الموارد البشرية � 

الوحدة الخامسة :

سياسات التدريب وتنمية الموارد البشرية وعالقتها بالمسار والتعاقب الوظيفى

سياسات تحديد االحتياجات التدريبية وعالقتها بتخطيط التعاقب الوظيفى � 

سيياسات تصميم البرامج التدريبية وعالقتها بتخطيط التعاقب الوظيفى � 

سياسات تقييم البرامج التدريبية � 

رأس المال البشرى � 

ربط المسارات التدريبية بالتطوير الوظيفى. � 



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

:.........................)اإدارة الأداء، وخطط التعاقب الوظيفي والتطوير الوظيفي ®( 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.


