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مقدمة:

التدريب له أهمية كبيرة في العصر الذي نعيش فيه. إن التطور التكنولوجي والعلمي بات سريعاً بحيث أننا باستمرار بحاجة لتعلم مهارات وعلوم جديدة. ليس هناك مثال أشهر أو 

أوضح من الحاسوب وتطوراته السريعة بحيث أننا نحتاج لنتعلم الجديد في هذا المجال  . التدريب ليس مرتبطا فقط بالعلوم والمعارف والتقنيات الحديثة ولكن التدريب له أسباب 

أخرى. من أهم هذه األسباب تقوية نقاط الضعف  لدى العاملين في المؤسسة والتي تقل من كفاءتهم ألداء أعمالهم. َمنشأ نقاط الضعف هذه قد يكون ضعف التعليم أو االختالف بين 

التعليم وبين متطلبات العمل أو تغيير المسار الوظيفي .

أهداف البرنامج:

إعداد مسؤلي تدريب على أسس ومعايير مهنية 	

تعريف المشاركين على كيفية إدارة وتنسيق األنشطة التدريبية وكذلك إعداد الخطط التدريبية 	

دراسة المعايير التي يجب وضعها في عين االعتبار عند إدارة مراحل التدريب والعمليات التدريبية 	

التعرف على أهم المعوقات التي تحول دون نقل التدريب ودراسة أحدث توجهات التدريب وأفضل الممارسات التدريبية 	

تزويد المشاركين باألساليب العلمية المستخدمة في إعداد وتصميم المناهج والبرامج التدريبية وتنمية مهاراتهم في ممارستها بفعالية 	

زيادة فعالية أخصائي الموارد البشرية والتدريب في إدارة وتسير المراحل المتكاملة للنشاط التدريبي في مؤسساتهم 	

تمكين المشاركين من إعداد خطط التدريب المتكاملة وأثر هذه االحتياجات في عملية إعداد أو تصميم البرامج التدريبية ومدى مرونة الخطة 	

تمكين المشاركين من المداخل واألساليب الحديثة في قياس العائد من التدريب 	

تحقيق التغذية المرتدة باإلضافة إلي مناقشة األداء المتميز المرتبط بالعملية التدريبية 	

التدريب على استخدام نظم إلكترونية حديثة لتحديد االحتياجات التدريبية 	

تكريس التكنولوجيا الحديثة لخدمة أخصائي التدريب والموارد البشرية 	

محاور البرنامج:

مفهوم وأهداف ومبادئ ودورة حياة العملية التدريبية 	

المهارات السلوكة والفنية لمدير التدريب 	

تحديد االحتياجات التدريبية وتطبيق عملي عليها 	

االسلوب العلمى لتصميم البرنامج التدريبى وتطبيق عملي عليها 	

إعداد الخطط التدريبية وتطبيق عملي عليها 	

كيفية إعداد موازنة التدريب وتطبيق عملي عليها 	

االشراف الفعال على البرامج التدريبية 	

متابعة وتقييم التدريب بأستخدام أحدث النماذج لتقييم عناصر التدريب 	

قياس عائد التدريب مع التطبيق العملى عليه 	

مهارات أنشاء قواعد بيانات لنشاط التدريبى 	
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المحتويات األساسية:
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الثقافة احلديثة إلدارة التدريب:

	  ، قائد   ، مفاوض   ، مدرب   ، للعالقات  )مدير  التدريب  لمسئول  الحديثة  األدوار 
مطور ، مقيم ومستشار لألداء .... الخ(

تحليل معارف و مهارات مدير التدريب 	
المبادئ الحاكمة في النشاط التدريبي 	
المصطلحات الحاكمة في النشاط التدريبي 	
نموذج قياس معارف التدريب 	

حتليل االحتياجات التدريبية:

لماذا ومتي يتم تحليل االحتياجات التدريبية ؟ 	
اين نبحث عن النقص في االداء ؟ 	
االطار العام لتحليل االحتياجات التدريبية 	
نتائج تحليل االحتياجات التدريبية 	
مداخل تحليل االحتياجات التدريبية 	

ختطيط الناشط التدرييب:

سياسات التدريب 	
نظم معلومات التدريب 	
احتياجات التدريب، و التطوير الوظيفي 	
تصميم خطة التدريب 	
تصميم ميزانية النشاط التدريبي 	
حالة تطبيقية في تخطيط التدريب 	
خطط سياسات التدريب واإلجراءات والخطط التدريبية 	

دور أخصايئ التدريب يف حتديد احتياجات التدريب:

لماذا نحّدد احتياجات التدريب 	
عملية تحديد احتياجات التدريب 	
طرق تحصيل المعلومات: الكمي والنوعي 	
إيجابيات وسلبيات طرق التحصيل الكمي والنوعي 	
طرق تحديد احتياجات التدريب 	
ورشة عمل: تطبيق تحديد احتياجات التدريب 	

وضع مزيانية التدريب:

على من تقع مسؤولية وضع ميزانية التدريب؟ 	
أنواع الميزانية والتقنيات 	
القياس والمقاييس وبيانات الميزانية 	
ثمانية خطوات لوضع الميزانية 	
نصائح لدعم ميزانيتك 	
أمثلة عن ميزانيات التدريب 	

مهارات اخصايئ التدريب:

الفاعلية والكفاءة الشخصية لمسئول التدريب 	
التأثير في اآلخرين 	
االتصاالت والعرض والتقديم 	
الدافع الشخصي والثقة بالنفس 	
إدارة الذات 	
التفكير واتخاذ القرارات 	
التعامل مع المتدربين صعبي المراس 	
استخدام الذكاء الوجداني في التدريب 	
المنظور األخالقي لمسئول التدريب 	

استثمار التدريب:

نموذج وعملية العائد من االستثمار 	
تعريف العائد من االستثمار ونسبة التكلفة والعائد 	
أساسيات قياس التدريب 	
تقييم العائد من االستثمار في التدريب 	

رقابة الناشط التدرييب:

تقسيم النشاط التدريبي 	
متابعة النشاط التدريبي 	
لوائح التدريب 	
حالة تطبيقية 	

ورشة عمل:

المتدربين مع وضع  	 واقع عمل  في  المذكورة  للمحاور  فعلي  تطبيق  ترتكز علي 
تصور لخطة تدريبية فعلية مؤسسة علي وجود فجوة تدريبية.

	 
أساليب ومهارات نقل التدريب إلى حيز التطبيق: 	
األدوار اإلستراتيجية لشركاء التحويل ) الرئيس المباشر، مدير التدريب، المدرب،  	

المتدرب(
مصادر معوقات عملية تحويل نتائج التدريب إلى حيز التطبيق 	
أساليب ومهارات شركاء التدريب لتحويل نتائج التدريب إلى حيز التطبيق 	
مختصة،  	 أطراف  تعاريف،   ( التطبيق  حيز  إلى  التدريب  نقل  إجراءات  دليل 

خطوات، نماذج(



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 :........................)إدارة التدريب والتعلم والتنمية البشرية المعاصرة ®( 

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.


