
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

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

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

االستراتيجيات الحديثة في
إدارة المواهب وتنمية الجدارات ®

TM

  A
P

PRO

VED    2018    P
RO

VID
E

R

H
R 

 C
ER

TIFICATION  INSTITU
TE

®



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

المقدمة :
في الزمن الذي تفّشت فيه المعلومات،  وانتشرت المعرفة، وهيمن التواصل اللحظي، وترنحت احتكارات االختراع ... لم يعد ثّمة من قيمة مضافة حقيقية إاّل في الموارد البشرية، 
وما يمكن أن تفجره من مواهب وابتكارات وتنظيم، إنما أيًضا الكياسة واالبتسامة والبهجة. بإمكاننا "جوجلة من - Google" أي أمر، وتنزيل مبتكرات التصميم والعرض، وإدخال 

المؤثرات السمعية والبصرية، إلخ. أما االبتسامة الصادقة على ثغر الموظف والحماس واالندفاع واالستعداد للخدمة، فهي الفيصل العّصي على التقليد أو االستيراد .

ويكتسب موضوع الدورة زخمًا إضافًيا بمنظوراالتجاهات المعاصرة في إدارة المواهب. فالتحديات التي تتعلق بالمواهب لم تعد ترتبط فقط بتوفر المستوى التعليمي المطلوب، أو 
بالخبرة الدولية، وبالرواتب التنافسية، أو بتأمين التدريب التخصّص، أو بتوفر مصادر استقطاب المواهب كما كانت الحال في العقد الماضي. فتحديات اليوم، تتمحور حول التعامل 

مع الحوكمة، والعولمة والجدارة ، وتداخل األجيال وهي محاور لم تكن حتى في دائرة التصور في العقود الماضية .

والمثير لالهتمام في هذا الموضوع أنه إذا نظرنا الى تعبير "الموهبة"، والذي يستخدم في توصيف العناصر البشرية المميزة في المؤسسة، فإننا نرى رتباطها المباشر بالقيمة 
المضافة التي يوفرها المورد البشري ألي مؤسسة. فالمواهب المؤسساتية هي محاور األداء،، أن إدارة المواهب هي تنفيذ استراتيجيات متكاملة أو أنظمة مصممة لتحسين عمليات 
بأنها عملية تطوير  المواهب أيضا  الحالية والمستقبلية. وتعرف إدارة  التنظيمية  لتلبية االحتياجات  المهارات المطلوبة واالستعداد  توظيف وتطوير األشخاص واالحتفاظ بذوي 
وتوحيد وتكامل بين التركيز على قدرات ومواهب الموظفين لتحقيق المنافسة، وتطوير العاملين الجدد، والمحافظة على العاملين الحاليين، وجذب العاملين الموهوبين من ذوي 
 Key Talent مواهب أساسية - Leadership Talent الخبرات العالية للعمل في الشركات والمؤسسات ويمكن تصنيف المواهب داخل المنظمة إلى أربعة أصناف: مواهب قيادية

.Support Talent مواهب داعمة - Core Talent مواهب جوهرية -

اهداف البرنامج التدريبي وورشة العمل :
استعراض لمبادئ ومعايير إدارة المواهب وسبل تطويرها �
التعرف على المؤشرات العلمية والعملية الكتشاف المواهب في المنظمات �
تبادل الخبرات والتجارب الستكشاف أفضل الممارسات في مجال إدارة المواهب �
عرض لكيفية رفع مستوى ومنهجية عمليات التدريب والتطوير، مع ضمان مراقبة الجودة �
مناقشة أهم التحديات التي تواجه إدارة المواهب في العالم العربي وسبل مواجهتها �
التعرف على أهم األدوات والتكنولوجيا التي تساهم في تدريب وتطوير الموظفين والقادة والطالب وتنمية مواهبهم �
عرض أفضل الممارسات في إدارة المواهب وتنميتها محليا وعالميا �
إبراز أهمية ربط إدارة المواهب بالمسارات الوظيفية والجدارات وتوطين الوظائف �
عرض لسبل احتضان المواهب والحفاظ على الكفاءات البشرية في المنظمات �

محاور البرنامج التدريبي ورشة العمل:
تطوير وتنمية المواهب �
القيادة وإدارة المواهب �
ضوابط ومعايير إدارة المواهب �
إدارة المواهب: الموارد واألدوات والتكنلوجيا �
إدارة المواهب، الرؤى والتحديات �
الجدارات، المواهب، المسارات الوظيفية �
احتضان المواهب والحفاظ على رأس المال البشري �

المستهدفون:
مدراء ومشرفي الموارد البشرية والتطوير الوظيفي في القطاعين الخاص والعام �
مدراء  ومنسقي التدريب والتطوير �
المدراء التنفيذيون والقيادات �
مسؤولي إدارة المواهب والتطوير الوظيفي �
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المحتويات األساسية:
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الوحدة األولى :
أسس التميز اإلدارى واإلبداعى والتفكير اإليجابى

تنمية مهارات التميز والتفكير اإليجابى فى ظل المتغيرات العالمية �
سمات البيئة المعاصرة فى ظل التفكير اإلبداعى �
المبادىء األساسية التى يرتكز التميز واإلبداع التنظيمى �
المورد البشرى المبدع �
معوقات التفكير اإلبداعى فى المنظمات �
المكونات األساسية لإلبداع �

الوحدة الثانية :
إدارة المواهب

مفهوم وأهمية المواهب �
خصائص الموهوبين �
تصنيف الموهوبين �
إدارة المواهب �
خطوات واستراتيجيات إدارة المواهب �
نظام إدارة المواهب البشرية �

الوحدة الثالثة :
إدارة التخطيط والتطوير الوظيفى

مفهوم وأهمية التطوير الوظيفى �
المدخل الفردى والتنظيمى للتخطيط الوظيفى �
إدارة تخطيط المسار الوظيفى �
التخطيط الوظيفى للموارد البشرية �
خطط التعاقب الوظيفى �
صعوبات تخطيط الموارد البشرية وكيفية المواجهة �
وسائل وادوات التطوير الوظيفية �

الوحدة الرابعة :
التوظيف الذكى للمواهب والريادة فى أنظمة الموارد البشرية

منظومة االختيار والتوظيف �
خطوات عملية االختيار والتوظيف �
العوامل المؤثرة فى االختيار والتوظيف �
تحديد أغراض االختبارات �
المقابالت الشخصية �

الوحدة الخامسة :
ركائز أساسية فى التوطين والمواطنة التنظيمية والتوطين

التوطين والمواطنة ) المفهوم واألهمية واألهداف ( �
أبعاد سلوكيات التوطين والمواطنة التنظيمية �
سلوكيات المواطنة التنظيمية �
خصائص سلوكيات المواطنة التنظيمية �
العوامل المؤثرة على ممارسات سلوطيات التوطين والمواطنة التنظيمي �



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 :........................)االستراتيجيات الحديثة في إدارة المواهب وتنمية الجدارات ®( 

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.


