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المقدمة :
يمثل العنصر البشري المؤهل والمحفز رأس المال الحقيقي للمؤسسات الرائدة، وتساهم المنظومات التدريبية على اختالف أشكالها وتنوع أساليبها إلى تحقيق التراكم المعرفي 

والمهارى والسلوكي لدى المتدربين وصوال إلى تحقيق اإلبداع والتميز ومن ثم التنمية المستدامة.

ولقد فرض التطور السريع في النظم اإلدارية والتنافسية العالمية ضرورة االهتمام بأنشطة الموارد البشرية من حيث المحتوى واألسلوب وأصبحت المؤسسات العالمية تبنى 

برامجها على ما يسمى التطوير الذكي وهي استراتيجية تهتم بربط منظومة التطوير في جميع مراحلها بمجموعة من المعايير الحاكمة، بحيث نضمن أن االستثمار في التطوير 

والتدريب سوف يحقق النتائج المحددة والمخطط لها سابقا، مستخدمين بعض النظم الخبيرة والذكاء االصطناعي في تنفيذ بعض مراحلها، فبدءا من تحليل وتحديد االحتياجات 

التدريبية مرورا بتصميم البرامج وتنفيذها وانتهاء بتقويمها، وفق معايير محددة يحكمها مؤشرات قابلة للقياس.

الوحدة االولى:
الذكاء االصطناعي وتطوير الموارد البشرية والتدريب

w التعريف بمفهوم تطوير الموارد البشرية
w استخدامات الذكاء االصطناعي في المؤسسات
w ابتكار المهام الوظيفية بوجود التطبيقات الذكية
w إدارة وتدريب وتطوير الموارد البشرية للعمل جنبًا الى جنب التطبيقات الذكية

الوحدة الثانية :
الموارد البشرية ومنظومة الكفاءات الوظيفية

w  والقيادية )األساسية  الوظيفية  الكفاءات  منظومة  وفق  البشرية  الموارد  فلسفة 
والتخصصية(

w العالقة بين تحديد االحتياجات التدريبية وخطط التطوير الفردي والمؤسسي
w أساسيات تحديد االحتياجات التدريبية في منظومة الكفاءات
w على مستوى المنظمة
w على مستوى المجموعات الوظيفية
w على مستوى الفرد
w كيفية قياس الفجوات التدريبية في منظومة الكفاءات
w األسس العلمية لبناء خارطة الكفاءات الوظيفية
w قواعد بناء قاموس الكفاءات الوظيفية وعالقته بالتدريب الذكي

الوحدة الثالثة :
الموارد البشرية وصناعة اإليجابية الوظيفية

w تحديد رؤية ورسالة وجوهر استراتيجية الموارد البشرية لتحقيق اإليجابية الوظيفية
w التطوير وتنمية رأس المال البشري
w صناعة التدريب وبناء القيم المضافة
w بناء القيم المضافة على المستوى الفردي: بناء الشخصية
w بناء القيم المضافة على المستوى المؤسسي: المنظمة المتعلمة واالبتكار المؤسسي
w دور التدريب في تحقيق اإليجابية في بيئة العمل
w  /العالقة بين التدريب واإليجابية الوظيفية: المثلث الذهبي )التدريب/ القيمة المضافة

اإليجابية الوظيفة(

الوحدة الرابعة :
التدريب وريادة األداء

w التدريب وريادة األداء
w العالقة بين التدريب ونظم إدارة األداء
w مكونات نظم إدارة األداء الفردي والمؤسسي
w التدريب كأداة فاعلة الستشراف المستقبل
w ضمان استمرارية األعمال من خالل التدريب
w دور التدريب في بناء الصورة الذهنية اإليجابية للمؤسسات

الوحدة الخامسة :
قياس وتقويم القيم المضافة للتدريب

w التقويم المستمر للمسارات التدريبية
w نماذج قياس األثر التدريبي
w Kirk Patrick نموذج كيرك باتريك
w Parker نموذج باركر
w The Bell System نموذج أسلوب شركة بيل
w CIRO نموذج كيرو
w مؤشرات قياس األثر التدريبي
w األثر التدريبي والتنمية المستدامة
w دور التدريب في تحقيق مؤشرات األداء والتميز واالستدامة والسعادة



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

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 :........................)السياسات الحديثة للتطوير اإلداري والموارد البشرية ®( 

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.

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

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

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

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


