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مقدمة :
يعتبر نظام إدارة وتطوير المواهب حديًثا نسبًيا في عالم إدارة األعمال، حيث أن بداية االهتمام به عندما شاع استخدام عبارة حرب المواهب، التي اشعلت بين الشركات العالمية 
الكبرى، تعبيًرا عن المنافسة الشديدة بين المنظمات، حيث تحولت المنافسة إلى اجتذاب الموهوبين وأصحاب الكفاءات العالية وتوفير الظروف التنظيمية والمالية التي تساعد على 
الحفاظ واإلبقاء عليهم، وتظور هذا المفهوم وأصبح نظاًما يطبق في أغلب إدارة المنظمات كأحد استراتيجيات التطوير والتغيير، ولذا كان في حاجة إلى إرساء قواعد وأسس علمية 
في إدارة وتطوير المواهب، وتعتبر إدارة المواهب في استراتيجيات إدارة األعمال الحديثة من أبرز االستراتيجيات الفعالة التي تشكل جزًءا ال يتجزأ من برامج التطوير القيادي، 

نظًرا لكونها ال تتعلق بالتعلم الوظيفي فحسب، وإنما ببناء العالقات اإلنسانية وإدارة العنصر البشري.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:
سيتم التطرق في هذا البرنامج لمواضيع مثل تطبيقات نموذج ADDIE في إدارة عملية التعلم والتطوير، كيفية قياس كفاءة رأس المال البشري داخل المؤسسات  .. كما تحتاج 
أي مؤسسة الكتشاف الموهوبين لديها لمساعدتها في تحقيق أهدافها ضمن ميزتها التنافسية. فأهمية البرنامج تقع في مساعدة المؤسسة اكتشاف الموهوبين واستقطابهم، مساعدة 

المؤسسة على تطوير الموهوبين لديها، وكيفية الحفاظ عليهم.

أهداف البرنامج :

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wفهم أساسيات التطوير الوظيفي وتخطيط التعاقب الوظيفي
	wالتعرف على مراحل وخطوات التخطيط للتعاقب الوظيفي
	wالتمكن من إعداد النماذج المتعلقة بتخطيط التعاقب الوظيفي بتميز
	wالتمكن من تحليل ورفع حالة المنظمة لتحديد الوظائف الحرجة
	wتطبيق افضل ممارسات التخطيط الفعال التعاقب الوظيفي
	wالتمييز بين إدارة وتخطيط التعاقب الوظيفي، والتخطيط لالستبدال وإدارة المواهب وإدارة رأس المال البشري
	wتطبيق المبادرات المبتكرة لتطوير الكفاءات والمواهب.
	wتقييم وتشغيل برنامج تخطيط التعاقب الوظيفي الفعال لسد الفجوات التنموية في المؤسسة
	wإعداد خطط التنمية الفردية وإدارة الخيارات الوظيفية

المحاوراألساسية:
	wمفهوم التخطيط للتعاقب الوظيفي
	wأهمية التخطيط للتعاقب الوظيفي للمنظمات
	wالفرق بين اإلحالل الوظيفي والتعاقب الوظيفي
	wمتطلبات تخطيط التعاقب الوظيفي
	wمراحل التخطيط للتعاقب الوظيفي
	wخطوات التخطيط للتعاقب الوظيفي
	wأنشطة التخطيط للتعاقب الوظيفي
	wوسائل إدارة تخطيط التعاقب الوظيفي
	wعالقة التخطيط للتعاقب الوظيفي بالوظائف األخرى من الموارد البشرية
	wتصميم النماذج. نحو تنفيذ خطة احترافية للتعاقب الوظيفي
	wافضل الممارسات العالمية في تطوير الكفاءات والمواهب

اهداف البرنامج:

مدراء الموارد البرشية ورشكاء الموارد البرشية وقادة الفرق والمتخصصون:

	wمدراء اإلدارات
	wالقيادات اإلدارية
	wمسؤولي إدارات تنمية الموارد البشرية
	wمسؤولي إدارات تطوير المواهب
	wمسؤولي إدارة التدريب والتطوير
	wمسؤولي إدارة التوظيف
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المحتويات األساسية:

هندسة ادارة المواهب البشرية
وتنمية راس المال البشري ®

أساسيات إدارة المسار الوظيفي وإدارة وتخطيط التعاقب 

الوظيفي:

	wالوظائف في الوقت الحالي: أهمية التطوير المهني

	wتعريف التطوير المهني

	wعملية التطوير المهني والروابط مع الموارد البشرية

	wالعناصر األساسية في نظام التطوير المهني المتكامل

	wتعريف تخطيط التعاقب الوظيفي

	wاألهداف الرئيسية وأسباب إنشاء وإدارة تخطيط التعاقب الوظيفي

	wالتمييز بين تخطيط التعاقب الوظيفي والتخطيط لالستبدال

االستعداد المؤسسي للتغيير:

	wتعزيز ثقافة التطوير المهني

	wخصائص ثقافة التطوير المهني

	wالتطوير المهني كعامل تغيير

	wاألدوار والمسؤوليات في ثقافة التطوير المهني

	wدور الموارد البشرية

	wدور المدراء التنفيذيين

	wدور اإلدارة العليا

	wدور الموظفين الخاضعين للتطوير المهني

تحديد الموظفين ذوي القدرات العالية:

	wالمناصب الوظيفية الرئيسية

	wالموظفون ذوو القدرات العالية واألخصائيون المحترفون

	wتقييم القدرات الفردية

	wأفضل الممارسات لتحسين إدارة الموظفين ذوي القدرات العالية

	wصفات عمليات تحديد وتطوير واالحتفاظ بالموظفين ذوي القدرات العالية

التطوير المهني: األدوات والمنهجيات:

	wالكفاءات: أساس التطوير المهني

	wأطر الكفاءات

	wالتوجيه: وظيفة إدارية أساسية

	wاإلرشاد المهني: نظام إجباري للتطوير المهني

	wخدمات اإلرشاد المهني

تطوير التعاقب الوظيفي داخل المؤسسة:

	wإعداد دراسة جدوى لتخطيط التعاقب الوظيفي واإلدارة

	wبدء برنامج تخطيط التعاقب الوظيفي واإلدارة

	wتنقيح البرنامج التعاقبي

	wتقييم متطلبات العمل الحالية واألداء الوظيفي الفردي

	wتقييم متطلبات العمل المستقبلية والقدرات الفردية

	wسد فجوة التطوير المهني: خطة التطوير المهني الفردية

	wتصميم خطة التطوير المهني الفردية

استراتيجيات إدارة المواهب:

	wآليات اكتشاف المواهب

	wاإلدرة العلمية للمواهب

	wهندسة عمليات إدارة المواهب في المنظمة

	wقدرة اإلطار التنظيمي بالمؤسسة على إدارة المواهب

	w،مبادئ وأساليب إدارة المواهب

	w،دورة حياة إدارة المواهب

	w،الخطوات الفعالة لرعاية واحتضان المواهب

	w)تنمية المواهب )كيف تنمي المنظمة مواهب العاملين؟

	wالحفاظ على المواهب وتطويرها

	wماهية بناء القدرات
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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 :........................)هندسة ادارة المواهب البشرية وتنمية راس المال البشري ®(

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

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

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

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

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

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

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي: 

	wيوروماتيك 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.


