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المقدمة:
أهداف هذه الدورة لتنمية مهارات المشاركين و تزويدهم بالمعارف الخاصة بالتطوير 
الوظيفي وتقييم االداء و كيفية اإلستفادة من مردود التطوير .والذي سنناقش من خاللها 
وحدات معرفية ومهاريه هامة من أبرزها تعريف التطوير  الوظيفي و لماذا التطوير 
الوظيفي ومحاسن ومزايا التطوير الوظيفي ومردوده على الشركة او المؤسسة وعلى 
الموظف نفسه وعلى المسؤولين، والعملية التطويرية محتواها و األساليب  التطويرية 

والسجالت المستخدمة والنتائج المرجوة .

أهداف الدورة:
بعد االنهتاء من هذه الدورة سيتمكن الماشركني  من التمزي يف :

والتدريب �	 االداء  تقييم  لنظام  التشغيلية  و  االستراتيجية  الخطة  في وضع  المساهمة 
والتطوير الوظيفي.

الموظفين واقتراح تطوير �	 المتميز لجميع  الوظيفي واألداء  إدارة األداء  إدارة نظام 
وتحسين النظام.

.متابعته تقييم االداء الوظيفي وإقراره واعتماده والتأكد من أن عمليات تقييم األداء �	
والتميز الوظيفي تتم وفقاً لنظام إدارة االداء المعتمد لجميع الموظفين.

المساهمة في وضع خطط تدريب وتطوير الموارد البشرية وربطها بنظام تقييم االداء �	
الوظيفي والمسار الوظيفي.

وضع واالشراف على تنفيذ برنامج التدريب الموظفين الجدد و الموجودين على نظام �	
إدارة األداء الوظيفي .

التنسيق مع فريق التدريب والتطوير المهني من أجل تنفيذ خطة التدريب والتطوير �	
والبرامج .

تحليل وتحديد االحتياجات التدريبية الفردية والمؤسسية.�	
تنفيذ البرامج والدورات التدريبية الداخلية للموظفين .�	
.التنسيق مع اخصائي التوظيف وتخطيط الموارد البشرية من أجل وضع خطط جذب �	

الكفاءات واالحتفاظ بهم.
االشراف على عملية التنسيق والتنفيذ لخطط وبرامج التعاقب الوظيفي.�	
تنظيم مشاركة المؤسسة في البرامج والدورات التدريبية التي تنفذها المعاهد والمراكز �	

التدريبية
أو �	 المؤسسة  داخل  المنفذة  التدريبية  والدورات  البرامج  وتقييم  قياس  في  المساهمة 

خارجها وتقديم التوصيات والمقترحات العملية بشأنها.
رفع تقرير سنوي حول األعمال واألنشطة والدورات التدريبية التي تمت في المؤسسة �	

وخارجها.

الوحدة االولى :
حتليل وتوصيف الوظائف كأاسس للتطوير الوظيفى والتخطيط 

للتعاقب الوظيفى
تحليل الوظائف – المفهوم واألهمية واالستخدامات�	
مشكالت التوصيف الوظيفى�	
لماذا التحليل والتوصيف الوظيفى هو قلب إدارة الموارد البشرية�	
نموذج عملى لتجميع بيانات تحليل وتوصيف الوظائف�	
إعداد متطلبات الوظيفة وبطاقات وصف الوظائف�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الثانية :
حتديد وتطوير الموظفني ذوى اجلدارات الوظيفية

المناصب الوظيفية الرئيسية�	
الموظفون ذوو القدرات العالية واألخصائيون المحترفون�	
تقييم القدرات الفردية�	
أفضل الممارسات لتحسين إدارة الموظفين ذوى القدرات العالية�	
إدارة المواهب الوظيفية واإلحتفاظ بالموظفين ذوى القدرات العالية�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الثالثة :
التطوير الوظيفى – األدوات والمماراست

العناصر األساسية فى نظام التطوير الوظيفى والمهنى المتكامل�	
الكفاءات : أساس التطوير الوظيفى والمهنى�	
أطر الجدارات والكفاءات الوظيفية�	
اإلرشاد المهنى : التدريب على رأس العمل للتطوير الوظيفى والمهنى�	
عملية التطوير الوظيفى والمهنى والروابط مع الموارد البشرية�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الرابعة :

أاسسيات إدارة الماسر الوظيفى والتخطيط المتعاقب

ماهية تخطيط التعاقب الوظيفى�	
األهداف الرئيسية وأسباب إنشاء وإدارة تخطيط التعاقب الوظيفى�	
التمييز بين تخطيط التعاقب الوظيفى والتخطيط لإلستبدال�	
نماذج تخطيط التعاقب الوظيفى�	
المدخل الفردى والتنظيمى فى تخطيط المسارات الوظيفية�	
مقومات وضع نظام فعال لتخطيط المسارات الوظيفية وإعداد بطاقة المسار الوظيفى�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الخامسة :

تطوير التعاقب الوظيفى داخل المؤسسة

أدوات تخطيط التعاقب الوظيفى�	
إعداد دراسة جدوى لتخطيط التعاقب الوظيفى واإلدارة�	
تطوير برنامج تخطيط التعاقب الوظيفى واإلدارة�	
تقييم متطلبات العمل الحالية واألداء الوظيفى الفردى�	
تقييم متطلبات العمل المستقبلية والقدرات الفردية�	
ربط المسارات الوظيفية بالتدريب والتطوير الوظيفى�	
حاالت وتطبيقات عملية�	



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 :........................)أخصائي تقييم األداء والتطوير الوظيفي ®(

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.


