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مقدمة :
تأتي الموارد البشرية كثروة مجتمعية تمتلكها الدول التي يتوقف تقدمها ورقيها علي 
مدي استثمارها لتلك الثروة من عدمه والنه ال توجد دولة ال تمتلك ثروة بشرية ايا كان 
حجمها لذلك ومن هنا تأتي اهمية التدريب والتطوير الوظيفي بوصفه استثمارا بشريا 

ضروريا لتنمية االداء وتطويره.

التدريب  بين  العالقة  أهمها  الموضوعات،  من  عدداً  التدريبي  البرنامج  يتناول 
االستراتيجي  والتدريب  األعمال  الوظيفي،  واستراتيجيات  والتطوير  االستراتيجي 
وأنماطه المختلفة، وأثر التدريب االستراتيجي على بيئة العمل ودوره في تهيئة أجواء 
أن يسهم في تعزيز  الذي من شأنه  بالشفافية واإلنتاجية واإليجابية، األمر  تتسم  عمل 
والء الموظفين وانتمائهم للمؤسسة، ويزيد من إنتاجيتهم ويحفزهم على االرتقاء بأدائهم، 
القدرات  تنمية  .بهدف  سواء  حد  على  والمؤسسية  الفردية  األهداف  لتحقيق  وصوال 
المعرفية للمشاركين ومهاراتهم المتعلقة بمراحل منهجية التدريب االستراتيجي، إضافة 
التدريب  فعالية  قياس  مؤشرات  وتطبيق  لصياغة  األنسب  الطرق  على  تدريبهم  إلى 

االستراتيجي.

أهمية البرنامج:
التدرب على مهارات تطبيق أسس بناء استراتيجيات التدريب والتطوير½	
التدريب ½	 بخطط  المنظمة  وسياسات  أهداف  ربط  كيفية  على  التدرب 

والتطوير الوظيفي
والتطوير ½	 للتدريب  المناسبة  االستراتيجيات  اختبار  معايير  على  التعرف 

الوظيفي
التدرب على تقييم فاعلية استراتيجيات التدريب والتطوير الوظيفي½	
الوظيفي ½	 والتطوير  التدريب  استراتيجيات  ووضع  بناء  كيفية  على  التدرب 

في أطر متكاملة
التدرب على إعداد خطط وموازنات التدريب½	

الفئات المستهدفة:
جميع العاملين بإدارات الموارد البشرية½	
جميع العاملين بإدارات التدريب وتنمية الموارد البشرية½	
مدراء ومسؤولى إدارات الموارد البشرية وشؤون الموظفين½	
مسؤولى التطوير اإلدارى والوظيفى½	
مهاراتهم ½	 تطوير  يأملون  الذين  اإلدارات  بجميع  والموظفين  المديرين  جميع 

اإلدارية

مفهوم التدريب اإلسرتاتيجي وأهميته:

مفهوم التدريب اإلستراتيجي½	
العالقة بين التدريب واإلستثمار في رأس المال البشري½	
المنهجية الحديثة لعمليات التدريب ومتطلباته½	
الفكر الحديث في التخطيط للتدريب اإلستراتيجي½	
المعايير األساسية لقياس العائد من التدريب اإلستراتيجي½	
أدوات تقييم وتقويم العائد على اإلستثمار في التدريب اإلستراتيجي½	

المفاهيم األاسسية يف التدريب والتطوير الوظيفي:

مفاهيم أساسية في التدريب والتطوير الوظيفي½	
تحليل النشاط التدريب½	
التكامل بين عمليات التدريب وعمليات التطوير الوظيفي½	

بناء اسرتاتيجية التدريب:

تحديد رؤية ورسالة التدريب½	
تحديد األهداف العامة للتدريب½	
تحديد السياسات العامة للتدريب½	

بناء اسرتاتيجية التطوير الوظيفي:

تحديد رؤية ورسالة التطوير الوظيفي½	
تحديد األهداف العامة الستراتيجية التطوير الوظيفي½	
تحديد السياسات العامة الستراتيجية التطوير الوظيفي½	

معايري المفاضلة واالختبار السرتاتيجية التدريب والتطوير من منظور 
اسرتاتيجي:

التكامل بين استراتيجية التدريب والتطوير الوظيفي وتنمية الموارد البشرية½	
وضع األسس واإلطار العام لالستراتيجية المناسبة للتدريب والتطوير الوظيفي ½	

في المنظمة

معايري اجلودة يف التدريب اإلسرتاتيجي:
دور الجودة الشاملة في تطوير األداء الوظيفي½	
منهج التغيير بإستخدام »نظرية كايزن « في تحديد المتطلبات التدريبية½	
تأثير معيار Muda في تخطيط وتنظيم التدريب اإلستراتيجي½	
عوامل نجاح عمليات التدريب اإلستراتيجي من خالل تطبيق معايير الجودة½	
المعايير األربعة عشر لتوافر شروط الجودة في العملية التدريبية½	
مبادئ »واين « للجودة في تقييم التدريب اإلستراتيجي½	

التدريب اإلسرتاجتي وحتقيق األهداف:
النماذج المتقدمة في تقييم وتقويم التدريب½	
المعايير األساسية التي يجب توافرها وقياسها في التدريب لتحقيق األهداف½	
المحاور الجوهرية السبعة في تقييم التدريب لضمان التحسين½	
المبادئ العشرة ل »توماس « في قياس فاعلية التدريب اإلستراتيجي½	
العوامل الرئيسية لتفعيل النشاط التدريبي½	
النصائح السبعة لنجاح اإلستراتيجي وقياس قدرته في تحقيق أهداف المنظمة½	

األنظمة المتكاملة واحلديثة ىف التطوير الوظيفى:
المدخل الفردى والتنظيمى فى التطوير الوظيفى½	
إدارة التطوير الوظيفى½	
أهداف التطوير الوظيفى½	
تجارب عملية فى التطوير الوظيفى½	
وسائل وأدوات التطوير الوظيفى½	
دور إدارة الموارد البشريىة فى التطوير الوظيفى½	



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.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: 

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

)التدريب االستراتيجي الفعال باألهداف والنتائج ®(
التدريب االستراتيجي والتطوير الوظيفي الحديث

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.


