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المقدمة :
لقد تزايد اإلهتمام والوعي في اآلونة األخيرة لدى جميع المنظمات على محتلف مستوياتها بالتفوق والتقدم والنمو والوصول إلى أعلى درجات التميز في ظل المتغيرات العالمية والدولية 

التي يمر بها العالم اليوم، والتي تملي علينا أال يكون هناك بديل غير العمل الجاد والمستمر حتى يكون لنا دور فعال لمواجهة هذه التحديات. ومن هذا المنطلق كان لزاما على المنظمات 

أن تهتم بالعنصر البشري بإعتباره محور أي عملية تنموية والتي يجب ان تتوافر فيهم القدرة على تطبيق التكتيكات والمهارات الالزمة للقيام بمسؤولياتهم ومن ثم تحقيق األهداف التي 

من أجلها قامت هذه المنظمات، والتي تحقق لها القدرة التنافسية الشرسة في ظل تطبيق معايير الجودة والتميز ، كما أن الممارسة الميدانية الناجحة لبرامج ومشروعات التنمية تعتمد 

أساساً على توفر مواصفات شخصية خاصة في القائمين عليها ومن بينها االتزان االنفعالي وقوة الشخصية والحماس والدافعية .... ، وأيضا العديد من المهارات الوظيفية التنظيمية 

القرارات والتخطيط لعالج المشكالت والعمل مع األفراد والجماعات والمجتمعات. مما يستوجب وضع إستراتيجيات وآليات لتحديد اإلحتياجات  الخاصة باالتصال والقيام باتخاذ 

التدريبية التي تساعد في تحقيق األهداف اإلستراتيجية والتنفيذية.

أهــداف الـدورة :

تزويد المشاركين باألسس العلمية للموارد البشرية وتحديد اإلحتياجات من الموارد البشرية. � 

التعرف على الطرق الحديثة إلعداد الخطط الالزمة من الموارد البشرية. � 

التعرف على الخطوات المتقدمة لوضع خطة القوى العاملة. � 

� PCT تطوير الكفاءات الوظيفية لدى المشاركين وإكتساب أدوات الكفاءة الوظيفية

تغيير إتجاهات المشاركين والمشاركات نحو عملية التدريب إلقناعهم بأهمية هذه الوظيفة وضرورة تنفيذ مراحلها المختلفة. � 

التعرف على اآلليات المتقدمة في تفعيل إدارة عالقات الموظفين. � 

التعرف على التقنيات الحديثة للخطوات التنفيذية لعملية التطوير الوظيفي � 

تزويد المشاركين بإستراتيجيات التطوير والتنمية وتعزيز المسارات الوظيفية. � 

تحديد اإلحتياجات التدريبية بإستخدام المدخل المتكامل لإلحتياجات التدريبية. � 

التعرف على أحدث آليات وسائل عمل الموارد البشرية والتعرف على أفضل الممارسات في التدريب والموارد البشرية. � 

تحديد اإلحتياجات التدريبية بإستخدام المدخل المتكامل لإلحتياجات التدريبية. � 

إعداد خطط وموازنات التدريب. � 
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المحتويات األساسية:
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الوحدة األولى :

التحوالت الجديدة وانعكاسها على البيئة اإلدارية

الفكر االداري والتطوير التنظيمي � 

الجوانب النظرية للتطوير االداري والتنظيمي � 

العولمة والقدرة التنافسية � 

الجودة اإلدارية والتميز التنافسي � 

رأس المال الفكري وآليات تحقيقه � 

القيادة كمعيار أساسي وضروري في مقومات التميز المؤسسي � 

الكفاءة والمرونة وتعزيز تطبيقات الجودة اإلدارية في بيئة العمل � 

الوحدة الثانية :

القدرات التنظيمية الوظيفية بين فاعلية القيادات واستقرار المؤسسات

القيادة التنظيمية ونماذج الرؤى اإلستراتيجية. � 

متطلبات القيادة وعناصرها � 

المهارات التنظيمية الوظيفية وإستقرار بيئة عمل � 

أركان االقيادة التنظيمية في ظل القدرة التنافسية. � 

مراحل اإلمتياز الثالثي للقدرات القيادية. � 

اكتشاف العناصر القيادية والمهارات التنظيمية الوظيفية � 

الوحدة الثالثة :

التقنيات المتقدمة لتكنولوجيا سياسات التدريب

العلوم ،التكنولوجيا وسياسة التدريب: نظرة تاريخية � 

القدرات التكنولوجية لتنمية سياسات التدريب. � 

ديناميكيات نقل التكنولوجيا في تحديد دور التدريب في التنافس. � 

مؤشرات االبتكار وسياسة االبتكار في تكنولوجيا سياسات التدريب. � 

مؤشرات تقييم نتائج تكنولوجيا سياسات التدريب المتقدمة. � 

الوحدة الرابعة :

اإلتجاهات الحديثة في السياسات التدريبية

مفهوم وأهمية العملية التدريبية � 
مفهوم وأهمية وإستخدامات نظم المعلومات التدريبية � 

آليات التدريب كنظام متكامل � 
مفهوم وأهمية تحليل اإلحتياجات التدريبية وعناصرها. � 

الطرق الحديثة لتحليل اإلحتياجات التدريبية. � 
إستخدام نموذج Bloom � في تحليل اإلحتياجات التدريبية.

الوحدة الخامسة :

آليات تحليل اإلحتياجات التدريبية

االحتياجات التدريبية العنصر األساسي في منظومة التدريب. � 
تجيب االحتياجات التدريبية تعتمد على موقع التدريب، الفئة التي يجب  � 

تدريبيها، المحتوى التدريبي، اآلثار المتوقعة من التدريب، وكيف ستنعكس 
نتائج التدريب.

المشكالت التي تواجه عملية تحديد االحتياجات التدريبية. � 
أن التحديد الدقيق لالحتياجات التدريبية يقوم على عدة أسس منها  � 

استراتيجية متكاملة للتدريب وتنمية الموارد البشرية، واالعتماد على 
معايير وأدوات قابلة للقياس وغيرها

� Analysis Organization تحليل المنظمة/ التنظيم
� Analysis Job تحليل الوظيفة/ العمل

. � Analysis Individual تحليل الموظف/ الفرد

الوحدة السادسة :

التدريب اإلستراتجي وتحقيق تطوير وتنمية المهارات الوظيفية

النماذج المتقدمة في تقييم وتقويم التدريب. � 
المعايير األساسية التي يجب توافرها وقياسها في التدريب لتحقيق التنمية. � 

المحاور الجوهرية السبعة في تقييم التدريب لضمان التنمية المهنية.           � 
المبادئ العشرة لـ "توماس" في قياس فاعلية التدريب اإلستراتيجي. � 

العوامل الرئيسية لتفعيل النشاط التدريبي. � 
النصائح السبعة لنحاح التدريب اإلستراتيجي وقياس قدرته في تحقيق  � 

أهداف المنظمة.  
تحليل المتغيرات البيئية وتأثيرها على النتغيرات التنظيمية � 



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 يلى:
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يرجى تعبئة ا�ستمارة الحجز

1. يرجى ت�شجيلي في

..........................)برنامج الكفايات والمهارات الوظيفية واآليات تحديد االحتياجات التدريبية ®(  : التــاريــخ 

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

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

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

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

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.


