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مقدمة :
هذا البرنامج المصمم بطريقة التعلم الخبراتي Experiential Learning يوفر للمشاركين الفرصة لبناء وتطوير واستخدام القدرات ذات الصلة بمعرفتهم إلدارة االحتياجات في 
مختلف مجاالت الموارد البشرية بفعالية. سيكون المشارك قادرا - بعد االنتهاء من البرنامج - على إدارة فعالة ألنشطة الموارد البشرية في ضوء خريطة الكفاءات. وتكون واحدة 

من عوامل النجاح التي تعتمد عليها المنظمة؛ لتحقيق أهدافها االستراتيجية.

التأثير الشخصي للبرنامج:
تكون قادرا على استخدام الخريطة االستراتيجية الجديدة إلدارة الموارد البشرية ½

خبرة تخطيط عملية األعمال ½

تطوير المهارات الخاصة بك للمستقبل وتكون قادرة على المساعدة في تحويل أي نشاط الناس في والنشاط القيمة المضافة ½

تحويل عمليات التوظيف والتقييم مع نتائج مذهلة ½

األثر المؤسسي المتوقع:
المساهمة برأي عملي في التوجهات االستراتيجية ½

تصميم وهيكلة الشركة بما يتناسب مع استراتيجيتها وسياستها ½

التخطيط الجيد لموارد الشركة البشرية وكيفية تحقيق أقصى استفادة منها ½

تحقيق أهداف الشركة الربحية والتنظيمية عن طريق قيادة وتوجيه األداء نحو مستهدفات واضحة ½

وضع الموظف المناسب في مكانه المناسب ½

تعظيم ربحية الشركة عن طريق التدريب الموجه ½

اهداف البرنامج:
الربناجم تدرييب تفاعيل يؤهل الماشرك لآليت:

القيام بمقابالت وظيفية احترافية الختيار قيادات الشركة ½

التمكن من عمل نظام إدارة أداء متكامل ُيعتمد عليه في نجاح الشركة ½

فهم أكثر وسائل تقييم األداء قبوال؛ لتشغيلها في المؤسسة ½

½ IDP فهم وتفعيل التكامل بين تقييم األداء وخطط التطوير الشخصية

مساعدة القادة لفهم كيفية عمل مؤشرات قياس األداء باحترافية ½

½ ROI إدراك مفهوم ومستويات قياس العائد على االستثمار من التدريب والتطوير

من الذي ينبغي أن يحضر؟
تم تصميم هذه الدورة لمديري ورؤساء اقسام الموارد البشرية والتدريب والتطوير الوظيفي ومن ينوب عنهم  والمتخصصين في المجال، والقادة والمشرفين المهتمين بتطوير  ½

الخبرة في الموارد البشرية.
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احدث ممارسات إدارة الموارد البشرية:

النموذج الناجح إلدارة الموارد البشرية ½

الدور االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية ½

كيفية الربط بين استراتيجية الموارد البشرية و االستراتيجية العامة ½

إدارة الموارد البشرية المبنية على الكفاءات/ أو الجدارات | 

Competency Based Human Resources Management

معنى الكفاءة / الجدارة وتاريخ تطورها ½

خريطة الكفاءات وكيفية عملها ½

أنواع الكفاءات )األساسية – الوظيفية – القيادية( ½

كيفية تفعيل وبناء إدارات الموارد البشرية المختلفة استخداما لخريطة الكفاءات ½

تحليل المهارات والسلوكيات المنبثقة من الكفاءات واستخدامها في إدارة األداء  ½

 BARS

)ورشة عمل(

عمل خريطة كفاءات ألوصاف وظيفية لوظائف مؤسسية

تصميم وتوصيف الوظائف:

تصميم الوظائف )التحليل الوظيفي – الوصف الوظيفي( ½

)نشاط( عمل مقابالت لكتابة الوصف الوظيفي ½

تحليل المهام، وتحليل عبء العمل ½

التوظيف واالختيار والتعيين |    

Recruitment, Selection and Placement

التخطيط والتنبؤ بالوظائف والعمالة ½

التعاقب الوظيفي المبني على الجدارات ½

عملية التوظيف ½

المقابالت الوظيفية المبنية على الكفاءات |  
Conducting Professional Competency Based Interview

كيفية التحضير للمقابلة ½

القيام بالمقابلة ½

أنواع المقابالت الوظيفية واختيار المناسب لكل موقف ½

المقابلة واألسئلة السلوكية الختيار القيادات ½

مرحلة تقييم المتقدم بعد المقابلة ½

)نشاط جماعي للمحاكاة( عمل مقابالت وظيفية ½

Performance Management | إدارة األداء

خصائص نظام إدارة األداء ½

تنفيذ عملية إدارة األداء ½

عمل مؤشرات قياس أداء شخصية وللقيادات بالشركة ½

تقييم األداء ½

طرق تقييم األداء األكثر قبوال في العالم ½

أخطاء وتحديات تقييم األداء ½

دور الموارد البشرية في إدارة األداء ½

)نشاط جماعي للمحاكاة( جلسة تقييم األداء ½

التدريب والتطوير المبني على الكفاءات |  
Competency Based Training and Development

تعريف الجدد بالشركة كأحد أنشطة التدريب ½

عملية التدريب والتطوير ½

مراقبة وتنسيق عملية التدريب والتطوير ½

عمل قواعد بيانات وتحليالت أنشطة التدريب ½

½ )IDP( عمل خطط التطوير الشخصية لموظفي وقيادات الشركة

العائد على االستثمار ROI من أنشطة التدريب والتطوير ½

قياس أثر التدريب والتطوير ½

التعرف على مستويات قياس أثر التدريب الخمسة ½

كيفية التخطيط لتقييم اثر التدريب 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

)إدارة الموارد البشرية المبنية على الكفاءات / الجدارات ®(
Competency Based Human Resources Management

التــاريــخ :........................

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.


