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مقدمة:

أداء المؤسسة يعتمد على الجهود المقدمة من الموظفين، لذا البد من تحديد الكفاءات والواجبات والمهام والمسئوليات المتوقعة من األفراد حتى يستطيعو أن يقدموها كما ينبغي وتقدم 
بطاقات الوصف الوظيفي على أساس الجدارات الحد األعلى من الكفاءات والمهارات المميزة والقدرات الداعمة التي يحتاجها الموظفون حتى يؤدون عملهم بكفاءة مما يضمن أداء 
مميزا للمؤسسسة وتقديم عمليات استقطاب واختيار وتدريب وتقييم أداء على أساس تلك الجدارات، وتأتي أهمية البرنامج من اسلوب التدريب الذي يمزج بين المعرفة والتطبيق 

في ورش عمل وتصميم الهياكل التنظيمية المناسبة للمؤسسة وصناعتها وإخراج األدلة التنظيمية الفعالة.

اهداف البرنامج:

يهدف البرنامج التدريبي إلى إكساب المشاركين المهارات الفنية األساسية لتصميم بطاقات الوصف الوظيفي على أساس الجدارات الوظيفية، ومن المتوقع في 
نهاية هذا البرنامج أن يصبح المشارك قادرا على:

إدراك المعنى المقصود بالتحليل الوظيفي والجدارات الوظيفية �
تمييز بطاقات الوصف الوظيفي وبطاقات الجدارات الوظيفية �
تزويد المتدربين بأنجح الممارسات في مجال تصميم الهياكل وإنشاء األدلة التنظيمية �
تمكين المشاركين من تصميم بطاقات الوصف الوظيفي والجدارات الوظيفية �

المستهدفون من البرنامج:

المدراء والمشرفون �
اصحاب األعمال �
مديرو الشركات �
مديرو الموارد البشرية �
ممارسون الموارد البشرية �
اخصائيو الموارد البشرية �
المستثمرون وأصحاب المشاريع �
الراغبون في دخول مجال الموارد البشرية �

النتائج التدريبية:

من المتوقع أن تتحقق النتائج التدريبية التالية: �
زيادة المعرفة بالتحليل الوظيفي �
زيادة المعرفة بفوائد التحليل الوظيفي �
القدرة على استخدام وسائل التحليل الوظيفي �
زيادة المعرفة بالجدارات الوظيفية �
زيادة المعرفة بخصائص الجدارات الوظيفية �
القدرة على تمييز أنواع الجدارات �
القدرة على تصميم بطاقات الوصف الوظيفي �

مدة البرنامج:

يستغرق تنفيذ هذا البرنامج )5( أيام تدريبية )5( ساعات باليوم بإجمالي )25( ساعة تدريبية مكثفة تتضمن تدريب تطبيقي داخل القاعة.
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المحتويات الرئيسية

المحور األول:

التحليل الوظيفي
مفهوم كال من التحليل والوصف والتوصيف الوظيفي �
حاجة المؤسسات الى التحليل الوظيفي �
الوسائل الفعالة للتحليل الوظيفي �
خطوات التحليل الوظيفي �

المحور الثاني:

الجدارات الوظيفية
مفهوم الجدارات الوظيفية �
أهمية الجدارات الوظيفية للمؤسسة �
خصائص الجدارات الوظيفية �
أنواع الجدارات الوظيفية �
خطوات إعداد الجدارات �

المحور الثالث:

دليل الموارد البشرية
مفهوم دليل الموارد البشرية �
األحكام العامة للدليل وفصوله �
فوائد دليل الموارد البشرية �
أهمية السياسات واإلجراءات والنماذج �
خطوات تصميم دليل الموارد البشرية �

توزيع وقت البرنامج:

يتوزع وقت البرنامج لتنمية المكون المعرفي والمهاري والسلوكي لدى المشاركين 
على النحو التالي:

20 % لبناء المكون المعرفي �
40 % لبناء المكون المهاري التطبيقي �
40 % لبناء المكون المهاري السلوكي �

شروط البرنامج:

أن يلتزم المشاركون بتنفيذ المختبرات والمناقشات المحددة من المدرب في إطار  �
البرنامج التدريبي.

وحضور المتدرب ما اليقل عن 90 % من عدد ساعات البرنامج التدريبي �

أدوات البرنامج التدريبي:

يحتوي هذا البرنامج على العديد من األدوات التدريبية والتي تساهم في رفع مهارة 
وقدرة المتدرب على تنفيذ وتطبيق محتويات البرنامج بأسلوب شيق:

كتاب اعداد بطاقات الجدارات الوظيفية �
العرض التقديمي �
الفيديوهات �

الطرق التدريبية:

العصف الذهني �
دراسة الحالة �
المناقشات �



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: 

:  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: :...................................................................

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)ورشة عمل اعداد بطاقات الجدارات الوظيفية ®( 
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.

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز
نمـــــوذج التسجيــــــل


