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المقدمة :

إن الهدف الحقيقي ألخصائي التدريب والتطوير والتحدي األكبر له هو دمج كل من الخبرات العلمية للعاملين مع الخبرات العملية لهم والعمل على تطويرها وتحديثها بصفة مستمرة 

وهذا لتحقيق ولدعم األهداف االستراتيجية للمؤسسة وتقديم مجموعة من الحلول التدريبية المتكاملة التي تنمي من قدرات العاملين والتي ترتبط مباشرة بتحسين وتنظيم االداء 

الوظيفي وترتقي باالداء المؤسسي والمجتمعي .

األهداف التفصيلية  :

تمكين المشاركين من المساهمة في التطوير التنظيمي لنظام التدريب وربطه بالمسار الوظيفي. �

تنمية مهارات المشاركين في مهارات إعداد خطط التدريب الحديثة. �

إكساب المشاركين الخبرات الالزمة واألساليب الحديثة إلعداد خطط التطوير الوظيفي. �

تنمية مهارات المشاركين حول  كيفية إعداد الخطط التدريبية السنوية . �

تزويد المشاركين بمهارات تحليل وتصميم وتقييم الوظائف . �

تزويد المشاركين بأساليب  تحديد  االحتياجات التدريبية. �

إكساب المشاركين المهارات الالزمة حول تنفيذ وتقييم الخطة السنوية باألسلوب العلمي. �

تزويد المشاركين بمهارات تقييم  العائد من التدريب على المؤسسة. �

تزويد المشاركين بالخبرات الالزمة لتحديد البرامج التدريبية المرتبطة بالمسار الوظيفي . �

تمكين المشاركين بكيفية تحديد الميزانية المقترحة لتنفيذ الخطة التدريبية. �

المحتويات الفرعية  :

مقدمه عن إدارة الموارد البشرية والتدريب والتطوير اإلداري. �

االتجاهات الحديثة في إعداد خطط التدريب الفعالة . �

تحديد االحتياجات التدريبية والمساعدات التدريبية للمهارات والقدرات . �

تحديد األهداف للمؤسسة. �

تصميم نماذج واستبيانات التدريب إلعداد الخطة . �

تصميم البرامج التدريبية وتحديد متطلبات االلتحاق . �

إعداد المواد التدريبية وإعداد دليل المدرب . �

� .TBT التدريب المستند على التكنولوجيا

عملية اختيار المدربين ومركز التدريب لتنفيذ الخطة . �

إدارة وتنسيق البرامج التدريبية والجلسات التدريبية. �

أساليب عمل خطط التطوير الوظيفي. �

ربط المسار التدريبي والمسار الوظيفي ) المفهوم األهمية والمراحل(. �

تحليل وتوصيف وتقييم وترتيب الوظائف والتدريب. �

تحديد البرامج التدريبية المرتبطة بالمسار الوظيفي الكتساب المهارات المطلوبة إلنجاز األعمال . �

الهياكل التنظيمية والمستويات اإلدارية الوظيفية والتدرج الوظيفي ووصف الوظائف وعالقتها بخطة التدريب والمسار الوظيفي. �

تخطيط ومراقبة المسارات الوظيفية من خالل خطة التدريب. �
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الوحدة األولى :

المفاهيم والتطبيقات لعملية التدريب كنظام متكامل

المفاهيم المعاصرة للتدريب والتطوير الوظيفي �

التدريب و التطوير الوظيفي: ماهيته – أهدافه �

الوظائف الرئيسية إلدارات التدريب والتطوير الوظيفي: العملية التدريبية �

الفرق بين عملية التدريب والتطوير الوظيفي �

الهيكل التنظيمي للتدريب في المنظمات �

دور إدارات التدريب والتطوير الوظيفي فى المنظمات المعاصرة �

الوحدة الثانية :

اجراءات اعداد الخطة التدريبية و تحليل االحتياجات التدريبية

ما هي عملية تحديد االحتياجات التدريبية �

مستويات تحديد االحتياجات التدريبية المعارف عليها �

أنواع وأساليب وطرق التدريب والتطوير – مراجعة عامة �

أدوات تقييم االحتياجات التدريبية للمنظمة واالفراد �

كيفية وضع االهداف العامة للبرامج �

الوحدة الثالثة :

إستخدام بطاقة االداء المتوازن في قياس فاعلية النشاط التدريبي

التطوير  � التدريب و  المتوازن في عملية  الخطوات االساسية لتطبيق بطاقة االداء 

الوظيفي

مكونات بطاقة األداء المتوازن �

الوحدة الرابعة :

المفاهيم و التطبيقات للتدريب المبني على الجدارات الوظيفية

أسس ومفاهيم التدريب المبني على الجدارات �

الجدارات  � على  بناءا  التدريبية  البرامج  تنفيذ  و  لتصميم  األساسية  المبادئ  تكامل 
الوظيفية

الجدارات  � على  المبني  التدريب  مع  مواكبتها  و  التدريب  إستراتيجيات  تطبيق 
للبرامج

أسس كتابة أهداف ووصف البرنامج التدريبي تطبيقا لمبادئ التدريب المبني على  �
الجدارات

أسس التقييم الفعال للنشاط التدريبي من خالل منهج الجدارات �

الوحدة الخامسة :

اعداد ميزانية التدريب و قياس العائد على التدريب

أسس تقدير تكلفة التدريب �

عناصر التكلفة للخطة التدريبية �

أسس ترشيد تكاليف التدريب واالسلوب االمثل الستخدام هذه الموارد �

عوامل التأثير على قرارات تحديد ميزانية التدريب �

قياس و تحليل تكاليف العائد على التدريب �

مناهج قياس العائد من التدريب �



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

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: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)اختصاصي التدريب والتطوير ®( 
Certified Learning & Development Specialist

التــاريــخ :........................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

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

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


