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مقدمة :

هناك اتجاه متزايد لدى المنشآت في القطاعين العام والخاص لالستثمار في التدريب وذلك باعتبار التدريب وسيلة لالرتقاء بمهارات وقدرات وسلوكيات واتجاهات األفراد مما يعود 
بالنفع على كفاءة المنشاة ومستوى انجازها وبالتالى الرفع من قدرتها التنافسية، لذا أصبح التدريب نشاطًا يتميز باالستمرارية ويعد جوهريًا لألنشطة التي تقوم بها المنشاة نتيجة 

لطبيعة التغيرات المتسارعة التي تمر بها وحاجتها للتكيف مع تلك المتغيرات البيئية المختلفة، ونتيجة لذلك خصصت الدول والشركات ميزانيات ضخمة لإلنفاق على التدريب.

تقوم إدارة التدريب والتطوير بالعديد من المهام حيث تقوم بتغطية احتياجات الموظفين التدريبية باالضافة الى رفع مستوى األداء للموظفين ليصل إلى المستوى المنشود.كما تسعى 
الى تطوير المعرفة والسلوك والمهارات لرفع مستوى األداء في المؤسسة. باالضافة الى تصميم برامج ونظم تدريبية تتالقى مع احتياجات الموظف المهنية وتراعي استخدام 

التكنولوجيا والعلوم اإلدارية الحديثة للوصول إلى أفضل التطبيقات العملية في مجال التطوير الوظيفي.

أهداف البرنامج التدريبى :

يهدف البرنامج التدريبى إلى التعرف على

اإلتجاهات واألسس العلمية للتدريب والتطوير اإلدارى ½
أفضل الممارسات الدولية فى تحديد االحتياجات التدريبية . ½
مشكالت التدريب ومقترحات حلها . ½
أهداف ومزايا التدريب والتطوير اإلدارى . ½
التعليم والتدريب والتطوير التنظيمى . ½
سياسات تصميم البرامج التدريبية . ½
اساليب ووسائل التدريب . ½
اختيار المتدربين والمدربين ومنسقى البرامج التدريبية . ½
تنفيذ البرامج التدريبية . ½
أفضل الممارسات الدولية فى تقييم البرامج التدريبية . ½
تطوير المسارات الوظيفية وربط المسارات التدريبية بالمسارات الوظيفية ½

الفئة المستفيدة :

والتعاقب  الموظفين  أداء  تطوير  أعداد خطط  التدريب ومسؤولى  والتنظيمى ومنسقى  اإلدارى  والتطوير  البشرية  الموارد  وتنمية  التدريب  بإدارات  والمسؤولين  العاملين  جميع 
الوظيفى والمسارات الوظيفية .

محاور الدورة:

المفهوم الحديث للتدريب كمدخل أساسي لتعزيز رأس المال البشري ½
استراتيجية التدريب كإطار متكامل لتطوير وتعزيز تنمية اداء رأس المال البشرى ½
التخطيط االستراتيجي للتدريب ½
صياغة الرؤية المستقبلية لوحدة التدريب والرسالة والقيم ½
تحديد البرامج والموازنات و السياسات ½
اإلجراءات والقواعد ½
قياس العائد من التدريب وارتباطه باألهداف االستراتيجية للمؤسسة ½
جودة التدريب كمحور أساسي في استراتيجية التدريب ½
وسائل التقنية المعلوماتية في مجال التدريب ½

أفضل الممارسات الذكية في
التدريب والتطوير وإدارة المواهب ®
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المحتويات األساسية:

أفضل الممارسات الذكية في
التدريب والتطوير وإدارة المواهب ®
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الوحدة   األولى :

اإلتجاهات واألسس العلمية للتدريب والتطوير اإلدارى

عالقة التدريب بإدارة الموارد البشرية ½

منظومة التدريب والتطوير اإلدارى ) المدخالت والعمليات والمخرجات ( ½

المفهوم العلمى للتدريب والتطوير اإلدارى ½

الممارسات الشائعة الخاطئة فى مجال التدريب والتطوير اإلدارى ½

األسس العلمية فى مجال التدريب ½

أهداف التدريب والتطوير اإلدارى ½

فعالية التدريب ½

الوحدة   الثانية:  

أفضل الممارسات فى تحديد االحتياجات التدريبية

مفهوم تحديد االحتياجات التدريبية ½

الطرق الفعالة لتحديد االحتياجات التدريبية ½

استخدام الحاسب اآللى فى تحديد االحتياجات التدريبية ½

ربط االحتياجات التدريبية بالوصف الوظيفى وتقويم اآلداء ½

تصميم البرامج التدريبية الفعالة ½

الوحدة   الثالثة :

اساليب ووسائل التدريب والتطوير اإلدارى

كيفية اختيار االسلوب المناسب للتدريب والتطوير اإلدارى ½

اسلوب المحاضرات المزايا والعيوب ½

اسلوب الندوات والمؤتمرات المزايا والعيوب ½

اسلوب المناقشات ودراسة الحاالت المزايا والعيوب ½

تمثيل األدوار المزايا والعيوب ½

المباريات اإلدارية وورش العمل المزايا والعيوب ½

الوحدة   الرابعة :

أفضل الممارسات الدولية فى تقييم البرامج التدريبية 
والتطوير اإلدارى

المعتقدات الخاطئة فى مجال تقييم البرامج التدريبية ½

أهداف تقييم البرامج التدريبية ½

ممارسات وطرق تقييم البرامج التدريبية ½

قياس العائد على التدريب ½

ميزانية التدريب ½

الوحدة   الخامسة :

تخطيط المسارات الوظيفية والتطوير اإلدارى

مفهوم وأهداف إدارة المسار الوظيفى والتطوير اإلدارى ½

األسباب التى تدعو إلى االهتمام بتتخطيط المسارات الوظيفية والتطوير اإلدارى ½

المدخل الفردى لتخطيط المستقبل الوظيفى ½

المدخل التنظيمى لتخطيط المستقبل الوظيفى  ½

إدارة التطوير الوظيفى واإلدارى  ½

ربط مسارات التطوير اإلدارى بالمسارات التدريبية ½



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 :........................)االدارة االستراتيجية واالبداعية للتدريب والتطوير ®( 

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.


