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القائمة على المواهب والكفاءات ®
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مقدمة:
أدت التطورات المتالحقة في التكنولوجيا والنظم اإلقتصادية العالمية إلى تنـوع وتعـدد المـصـادر التي تستند عليها المنظمات 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 بإدارة المواهب والكفاءات لدى 

المنظمات .

ولقد شاع ما يعرف بإدارة المواهب والكفاءات في بداية تسعينيات القرن الماضي عندما إحتدمت المنافسة الشديدة بين الشركات الكبرى ، فتارًة نجد بعض المؤسسات تحاول 
إستقطاب الموظفين من ذوي الكفاءات والمؤهالت العالية وأخرى تحاول المحافظة على مواردها البشرية الكفؤة وتنميتها، حتى أصبح هذا المفهوم جزءًا مهمًا من نظم اإلدارات 

الحديثة وأحد إستراتيجيات التطوير وتعزيز الجودة .

أهداف البرنامج:
يهدف البرنامج التدريبى التعرف على:

مفهوم المواهب وخصائص الموهوبين ½

تصنيف المواهب داخل المؤسسة ½

أهمية إدارة المواهب ½

خطوات إدارة المواهب ½

استراتيجيات إدارة المواهب ½

نظام إدارة المواهب البشرية ½

عالقة إدارة المواهب والكفاءات باستراتيجيات الجودة ½

إدارة التطوير الوظيفى ½

مفهوم وأهمية الكفاءات والجدارات الوظيفية ½

معايير الجدارة ½

تصميم نماذج الكفاءة والجدارة الوظيفية ½

استخدام نموذج الكفاءات والجدارات فى خطط التدريب والتوظيف وتخطيط المسارات الوظيفية وتقويم األداء ½

تقسيمات الجدارة ½

مصفوفة الكفاءات والجدارات المهارية ½

مفهوم وأبعاد إدارة الجودة الشاملة ½

مستقبل إدارة الموارد البشرية المبنية على الجدارات ½

استراتجيات إدارة الجودة القائمة على المواهب والكفاءات ½

الفئة المستفيدة ½

جميع العاملين بإدارات الموارد البشرية ½

جميع العاملين بإدارات التدريب وتنمية الموارد البشرية ½

مدراء ومسؤولى إدارات الموارد البشرية وشؤون الموظفين ½

مسؤولى التطوير اإلدارى والوظيفى ½

جميع المديرين والموظفين الذين يأملون فى تطوير مهاراتهم اإلدارية والوظيفية ½



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

المحتويات األساسية:

استراتيجيات تعزيز الجودة
القائمة على المواهب والكفاءات ®

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:

Partner

MEMBER

الوحدة األولى :

استراتيجيات إدارة المواهب

تصنيف المواهب داخل المؤسسة ½

خصائص الموهوبين ½

أهمية إدارة المواهب ½

خطوات إدارة المواهب ½

استراتيجيات إدارة المواهب ½

نظام إدارة المواهب البشرية ½

الوحدة الثانية :

خصائص ومواصفات الكفاءات والجدارات المهارية

مفهوم الكفاءات والجدارات ½

أهمية وتقسيمات الجدارات ½

الكفاءات والجدارات الظاهرة والكامنة ½

مواصفات الكفاءات المهارية ½

القيادات ودورها فى اكتشاف الموارد البشرية ذوى الكفاءات المهارية ½

الوحدة الثالثة :

تصميم نماذج الكفاءات والجدارات الوظيفية

مفهوم الكفاءة ومعايير الجدارة ½

حزم الكفاءات والجدارات الوظيفية ½

نموذج الكفاءة والجدارة ½

النموذج الكالسيكى لتصميم الكفاءة والجدارة الوظيفية ½

طرق الحصول على برامج الكفاءة والجدارة الوظيفية ½

الوحدة الرابعة :

التميز اإلدارى وإدارة الجودة الشاملة من منظور استراتيجى

مفهوم وأهمية التميز اإلدارى ½

لماذا حتمية التميز فى البيئة المعاصرة ½

مبادىء التميز اإلدارى ½

ما المقصود بإدارة الجودة الشاملة ½

مبادىء إدارة الجودة الشاملة ½

الوحدة الخامسة :

الكفاءات  على  المبنى  والتدريب  األداء  وتقويم  التوظيف 
والجدارات المهارية

االختيار والتوظيف المبني على الكفاءات والجدارات ½

تقويم األداء المبنى على الكفاءات والجدارات ½

التدريب المبنى على الكفاءات والجدارات ½

التطوير الوظيفى ½

إعداد القيادات اإلبداعية ½

إدارة الموارد البشرية من منظور إدارة الجودة الشاملة ½

الوحدة السادسة :

تعزيز الجودة القائمة على المواهب والكفاءات

ما المقصود بالجودة القائمة على المواهب والكفاءات ½

تقسيمات الكفاءة والجدارة ½

مصفوفة الكفاءات والجدارات المهارية ½

تصميم نماذج الكفاءة والجدارة الوظيفية ½

كيف نعزز الجودة القائمة على المواهب والكفاءات ½



نمـــــوذج التسجيــــــل

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 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 :........................)استراتيجيات تعزيز الجودة القائمة على المواهب والكفاءات ®(

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

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

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

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

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 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.


