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مقدمة:

يعتبر العنصر البشري في منظمات االعمال من العناصر الهامة، إذ ُيعد المحرك األساسي 
لجميع النشاطات وأساس فاعليتها و خاصة إذا تميز هذا المورد بمهاراته و معرفته و 
األعمال  بيئة  لكون  نظرًا  و  يمارسها.  التي  األعمال  للتكيف مع طبيعة  قابليته  و  قدرته 
المحيطة بالمنظمة تتميز بالديناميكية و سرعة التغيرات، األمر الذي فرض عليها إعادة 
المهارية و المعرفية و تطوير قدراتها اآلدائية حيث  البشرية و  النظر بتركيبة الموارد 
كفاءات  وإستقطاب  التعليم  و  كالتدريب  النشاطات  ببعض  القيام  التطوير  هذا  أستدعى 

جديدة، باإلضافة إلى األنشطة األخرى الخاصة بإدارة الموارد البشرية.

كما أن المورد البشري هو العنصر الرئيسي و المحوري في المنظمات، و الذي بدونه 
تفقد الموارد األخرى قيمتها تمامًا، فالحصول على المورد البشري و إعداده و تحفيزه 
ومن  لغايتها.  الوصول  المنظمة  تستطيع  لكي  نشاطًا ضروريًا  يعتبر  عليه  المحافظة  و 
تحقق  لكي  به  اإلرتقاء  و  البشري  العنصر  تطوير  المنظمات على  المنطلق عملت  هذا 
و تكتسب خبرة تنافسية في بيئة شديدة المنافسة و ذلك من خالل إضافة قيمة للزبائن و 

تحقيق التميز.

لها  تسمح  إستراتيجية  تبني  إال من خالل  للمنظمة  يتأتى  إستراتيجية ال  التميز غاية  إن 
بمواجهة التهديدات و المحافظة على موقعها التنافسي و تطويره مما يؤدي إلى تحقيق 
التفوق و النجاح، فالمنظمات الناجحة هي المنظمات المتميزة بجودة منتجاتها، بإبداعاتها 
و إبتكاراتها، و تستغل فرص التطور التكنولوجي الحاصل بالبيئة المحيطة بها، و لعل من 
أهم العناصر التي تحقق هذا الرهان للمنظمات هو القيام بإدارة كفاءاتها البشرية القادرة 

على اإلبداع و اإلبتكار و تحقيق التميز.

أهداف البرنامج:
في نهاية البرنامج يمكن تطبيق أفضل ممارسات إدارة الكفاءات من خالل اإلجابة على 

األسئلة التالية:

ما هي األنشطة المعتمدة من قبل المنظمات في إدارة كفاءاتها بإيجابية؟ �
ما هو دور إدارة الكفاءات في تحقيق التميز في الجودة؟ �
ما هو دور إدارة الكفاءات في تحقيق التميز في اإلبداع؟ �
ما هو دور إدارة الكفاءات في تحقيق التميز في المعرفة؟ �

الوحدة األولى:
إدارة الكفاءات في منظمات األعمال

مفهوم و مميزات الكفاءات �
أبعاد ومستويات الكفاءات �
أنواع الكفاءات �
مفهوم إدارة الكفاءات �
مقاربات إدارة الكفاءات �

الوحدة الثانية:
اإلتجاهات الحديثة في إدارة الكفاءات

تشخيص الكفاءات الفردية والجماعية �
توظيف الكفاءات �
تقييم الكفاءات �
تطوير الكفاءات �
أجور و حوافز الكفاءات �

الوحدة الثالثة:
إستراتيجية التميز من خالل الكفاءات البشرية

مفهوم اإلستراتيجية �
اإلستراتيجيات التنافسية �
إستراتيجية التنافس و الميزة التنافسية �
مفهوم إستراتيجيات التميز �
طرق تحقيق التميز �
مزايا و مخاطر إستراتيجية التميز �

الوحدة الرابعة:
إدارة الكفاءات في تحقيق التميز

تعريف التميز �
إدارة الكفاءات في تحقيق التميز في الجودة �
إدارة الكفاءات في تحقيق التميز في اإلبداع �
إدارة الكفاءات في تحقيق التميز في المعرفة �
إدارة الكفاءات في تحقيق التميز في التكنولوجيا �

الوحدة الخامسة:
تقييم فعالية آداء إدارة الكفاءات

أدوات و أساليب تحليل وضعية الموارد البشرية �
اآلليات المتقدمة في تحليل مجاالت التميز �
إستراتيجيات تقييم إدارة الكفاءات �
تقنيات تطوير فعالية آداء إدارة الكفاءات �
تنمية الكفاءات وفقا لمتطلبات الميزة التنافسية �



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

التــاريــخ :........................)توصيف وبناء الجدرات الوظيفية وإدارة األداء ®( 

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.


