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المقدمة:
يعتبر التدريب أحد العوامل األساسية فى تطبيق إدارة الجودة الشاملة. وحتى يكون التدريب فعال يجب أن يكون مخططا ومنظما ويسعى إلى تحقيق أهداف محددة ، فالهدف من 
التدريب هو نشر الوعى وتمكين العاملين من تطبيق منهجية إدارة الجودة الشاملة. أن تخطيط األنظمة المتكاملة للتدريب تبدأ بتحديد االحتياجات التدريبية وتنتهى بالتقييم الذى 
يحدد إلى أى مدى تمت مقابلة االحتياجات التى تم تحديدها ، وإلى أى مدى تحققت فعالية التدريب والتطوير الوظيفى المستهدف تحقيقه. ويمكن القول بأن نجاح منظومة التدريب 

سينعكس مباشرة على كفاءة المنظمات وسيزيد قدرتها على التميز والمنافسة وتحقيق المستوى المتميز وفق أحدث المعايير العالمية فى التدريب. 

أهداف البرنامج:
هيدف الربناجم التدريىب التعرف عىل :

مفهوم جودة التدريب½	
ما المقصود بهندسة جودة التدريب وفق معايير الجودة العالمية للتدريب½	
لماذا هندسة جودة التدريب وفق معايير الجودة العالمية للتدريب½	
معايير الجودة العالمية للعملية التدريبية½	
أهداف وأهمية جودة التدريب½	
معوقات تطبيق نظام جودة التدريب½	
مراكز التدريب وأهميتها½	
إعداد الحقيبة التدريبية½	
مهارات االتصال الفعال½	
	½10015ISO مواصفات ايزو التدريب
	½10015ISO نظام إدارة جودة التدريب
هندسة مهارات التدريب½	
نموذج T.I.M.A فى تحديد االحتياجات التدريبية لتجويد العملية التدريبية½	
جدارات التدريب½	
العالقة بين التدريب وإدارة الجودة الشاملة½	
إتجاهات التدريب المستقبلية½	
التدريب عملية ونظام إدارى متكامل½	
مشكالت التدريب ومقترحات الحل وفق معايير الجودة العالمية للتدريب½	
جودة التدريب ومتطلبات األيزو 10015½	
 التدريب عملية ونظام إدارى متكامل ومستمر½	
لماذا يجب على إدارة التدريب االلتزام بالجودة الشاملة½	
كيفية تطبيق إجراءات الجودة الشاملة فى التعليم والتدريب½	
المداخل الحديثة لتحديد االحتياجات التدريبية وتنفيذ البرامج التدريبية½	
مفهوم وأهمية رأس المال البشرى½	
فوائد تطبيق الجودة الشاملة فى التدريب½	
الفرق بين التدريب والتعليم والتمتين½	
التمكين اإلدارى½	
استراتيجيات إدارة المواهب وتنمية الموارد البشرية½	
األنظمة المتكاملة لتقييم البرامج التدريبية½	
وسائل تنمية المهارات الوظيفية½	
تصميم وإعداد البرامج التدريبية½	

الفئة المستفيدة:
جميع العاملين بإدارات التدريب وتنمية الموارد البشرية½	
مدراء ومسؤولى إدارات التدريب وإدارة الموارد البشرية½	
مسؤولى التطوير اإلدارى والوظيفى½	
جميع المديرين والموظفين بجميع اإلدارات الذين يأملون تطوير مهاراتهم اإلدارية½	
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الوحدة األولى :
العملية  ومتلبعة  وتنفيذ  ختطيط  ىف  للتدريب  مستقبلية  إجتاهات 

التدريبية

مفهوم وأهمية التدريب المخطط½	
التدريب عملية ونظام إدارى متكامل ومستمر½	
اإلتجاهات واألسس العلمية للتدريب½	
الفكر االستراتيجى للتدريب وتطوير المهارات والقدرات البشرية½	
الفرق بين التدريب والتعليم والتمتين½	
األسس العلمية للتدريب والتطوير الوظيفى½	
فعالية التدريب½	
أخطاء التدريب ومقنرحات الحل½	

الوحدة الثانية :
هندسة جودة التدريب وإدارة اجلودة الاشملة

مفهوم جودة التدريب½	
ما المقصود بهندسة جودة التدريب½	
لماذا هندسة جودة التدريب½	
معايير الجودة العالمية للعملية التدريبية½	
أهداف وأهمية جودة التدريب½	
معوقات تطبيق نظام جودة التدريب½	
اإلدارة بالجودة الشاملة½	
مهارات إدارة الجودة الشاملة فى التعليم والتدريب½	

الوحدة الثالثة :
هندسة جودة التدريب وفق معايري اجلودة العالمية للتدريب

المفهوم واألهمية½	
لماذا جودة التدريب وفق معايير الجودة العالمية للتدريب½	
المتطلبات والمعايير½	
كيفية التطبيق½	
مزايا التطبيق والمعوقات½	
	½10015ISO مواصفات ايزو التدريب
	½10015ISO نظام إدارة جودة التدريب
هندسة مهارات التدريب½	

الوحدة الرابعة :
المعايري  التدريبية وفق  الرباجم  التدريبية وتصميم  حتديد االحتياجات 

الدولية للتدريب

ما المقصود بتحديد االحتياجات التدريبية½	

طرق ووسائل تحيديد االحتياجات التدريبية½	

نموذج T.I.M.A فى تحديد االحتياجات التدريبية½	

جدارات التدريب½	

تصميم البرامج التدريبية½	

اساليب التدريب المناسبة½	

كيفية اختيار المدربين والمتدربين½	

الوحدة الخامسة :
التمكني اإلدارى وإدارة رأس المال البرشى وجودة التدريب

جودة التدريب والتمكين اإلدارى½	

متطلبات التمكين اإلدارى لتأهيل القيادات المستقبلية½	

أهمية التمكين½	

أحدث المفاهيم إلدارة رأس المال البشرى½	

الفرق بين رأس المال البشرى ورأس المال الفكرى½	

أهمية إدارة رأس المال البشرى½	

رأس المال البشرى هو أساس التميز المؤسسى½	

إدارة المواهب½	

الوحدة السادسة :
األنظمة احلديثة ىف تقييم الرباجم التدريبية وفق معايري اجلودة العالمية 

للتدريب

المعتقدات الخاطئة فى تقييم البرامج التدريبية½	

أهداف تقييم البرامج التدريبية½	

دور إدارة الموارد البشرية فى تقويم وتنمية المهارت والقدرات البشرية½	

وسائل تنمية المهارات الوظيفية½	

عالقة منظومة تقييم البرامج التدريبية بجودة التدريب½	



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 :........................)األنظمة واالستراتيجيات الحديثة للتـدريب والتطويـر ®(

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

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

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

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

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.½	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971½	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي: 

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة½	 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.


