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المقدمة:
أداء  على  تأثيره  مدى  ومعرفة  اإلنتاجية  على  بالتركيز  يتميز  باألداء  الموجه  التدريب 
فإنه  ولذلك  األداء  لتحقيق جودة  جديدة؛  وقدرات  بمهارات  تزويدهم  من حيث  العاملين 
بخصائص  باألداء  الموجه  اإلداري  التدريب  ويتميز  التقليدي.  التدريب  مفهوم  يتجاوز 
جعلت منه نموذجاً تدريبياً يتماشى مع المتطلبات المستقبلية؛ كونه يربط التدريب بحاجات 
األداء ومتطلبات العمل وطموحات المنظمة. فالتدريب المنسوب إلى معايير األداء وبيئة 
العمل هو التدريب الذي يصمم وينفذ ويقيم وفقاً لالحتياجات المطلوبة وتوضع له معايير 
لقياس مدى تحقيقه ألهدافه في رفع كفاءة العاملين وتحسين إنتاجيتهم؛ األمر الذي يسهم 

في تحقيق أهداف التنظيم ورسالته وتطلعاته.

اهداف البرنامج:
اكتساب المشاركين والمشاركات القدرة على تطوير الموارد البشرية واالستثمار في �	

رأس المال البشري
التعرف على أحدث آليات وسائل عمل الموارد البشرية والتعرف على أفضل �	

الممارسات في تنمية وتطوير الموارد البشرية
إكساب المشاركين والمشاركات بالمعلومات األساسية حول نماذج التميز المطبقة �	

في عمليات التطوير
تحديد االحتياجات األساسية  لتطبيق التطوير المصاحب لنظم األيزو والجودة �	

الشاملة
تصميم البرامج التدريبية وفقا لألساليب العلمية�	
تصميم البرامج والمراكز التدريبية بشكل علمي سليم يضمن تحقيق التميز من خالل �	

العاملين بإدارة الموارد البشرية
التعرف على األساليب الحديثة في تهيئة الهيكل التنظيمي كخطوة أساسية من �	

خطوات التطوير والتميز التنظيمي

المحتويات األساسية:
الوحدة األولى :

المفاهيم المتقدمة  في الموارد البشرية
مالمح المنظمة المعاصرة�	
الموارد الشرية كمدخل للميزة التنافسية�	
دور إدارة الموارد البشرية�	
راس المال الفكري�	
أهمية إدارة الموارد البشرية�	
أهم التحوالت في ممارسات إدارة الموارد البشرية�	

الوحدة الثانية :
تخطيط الموارد البشرية

أهمية تخطيط الموارد البشرية�	
أهداف تخطيط الموارد البشرية�	
من المسئول عن تخطيط الموارد البشرية�	
هيكل بيانات تخطيط الموارد البشرية�	
التنبؤ باإلحتياجات من العمالة�	
األساليب المتقدمة في التنبؤ بالمعروض من العمالة�	
األطر المتكاملة لتخطيط الموارد البشرية�	

الوحدة الثالثة :
مفهوم التطوير الوظيفي اإلستراتيجي وأهميته

مفهوم التطوير الوظيفي اإلستراتيجي�	
العالقة بين التدريب واإلستثمار في رأس المال �	

البشري
المنهجية الحديثة لعمليات  التطوير الوظيفي �	

ومتطلباته
الفكر الحديث في التخطيط للتدريب اإلستراتيجي�	
المعايير األساسية لقياس العائد من التدريب �	

االستراتيجي
أدوات تقييم وتقويم العائد على االستثمار في �	

التدريب االستراتيجي

الوحدة الرابعة :
اإلبداع وإدارة التميز في التطوير الوظيفي

مكونات العملية اإلبداعية�	
طرق تنمية القدرات اإلبداعية للعاملين من خالل �	

التدريب
األساليب الحديثة لتدعيم فرص اإلبداع في العملية �	

التدريبية
االستراتيجيات العلمية لتطبيق العملية اإلبداعية في �	

التدريب
طرق قياس تطور التدريب من خالل المفاهيم �	

األساسية لإلبداع
الجوانب النفسية والسلوكية اإليجابية لتنمية القدرات �	

اإلبداعية لدى العاملين

الوحدة الخامسة :
مفاهيم أساسية لتطبيق معايير الجودة

أهمية الجودة الشاملة�	
الجودة الشاملة ضرورة حتمية كمعيار للقدرة �	

التنافسية
الجودة كأسلوب فعال في عمليات التقييم والتقويم   �	
الجودة الشاملة كأسلوب علمي وعملي في تحديد �	

معايير األداء

الوحدة السادسة :
معايير الجودة في التطوير الوظيفي

دور الجودة الشاملة في تطوير األداء الوظيفي�	
منهج التغيير بإستخدام "نظرية كايزن" في تحديد �	

المتطلبات التدريبية
تأثير معيار Muda في تخطيط وتنظيم التدريب �	

اإلستراتيجي
عوامل نجاح عمليات التدريب اإلستراتيجي من �	

خالل تطبيق معايير الجودة
المعايير األربعة عشر لتوافر شروط الجودة في �	

العملية التدريبية
مبادئ "واين" للجودة في تقييم التدريب �	

اإلستراتيجي

الوحدة السابعة :

التدريب اإلستراتجي وتحقيق األهداف

النماذج المتقدمة في تقييم وتقويم التدريب�	
المعايير األساسية التي يجب توافرها وقياسها في �	

التدريب لتحقيق األهداف
المحاور الجوهرية السبعة في تقييم التدريب لضمان �	

التحسين
المبادئ العشرة لـ "توماس" في قياس فاعلية �	

التدريب اإلستراتيجي
العوامل الرئيسية لتفعيل النشاط التدريبي�	
النصائح السبعة لنحاح التدريب اإلستراتيجي وقياس �	

قدرته في تحقيق أهداف المنظمة

الوحدة الثامنة :

تطبيق نظم التميز اإلداري لتطوير الكفاءة 
والفعالية للموارد البشرية

عالقة التميز اإلداري بالكفاءة والفعالية�	
المبادئ األساسية التي يرتكز عليها جوانب التميز �	

اإلداري
منظمة األداء اإلداري المتميز للموارد البشرية�	
كيف يمكن للموارد البشرية تحقيق التميز من خالل �	

تطوير الكفاءة والفعالية
معايير التميز المؤسسي األوروبي لتطوير الكفاءة �	

والفعالية من خالل العنصر البشري



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

)االتجاهات العالمية في التدريب الموجه باألداء ®( 
الممارسات الدولية لجودة التدريب والتطوير الوظيفي

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.


