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مقدمة:

ذلك  وأتضح  مضطرداً،  وتطوراً  نمواً  التدريب  تقنيات  شهدت  األخيرة  السنوات  في 

بالطريقة  وإيصالها  التدريبية  بالعملية  اإلرتقاء  في  وتسهم  ساهمت  عديدة  مجاالت  في 

واألسلوب األمثل للمتدرب، وتحقق هذه اإلتجاهات والتقنيات وتلك الوسائل مجموعة 

من التسهيالت التي تساعد على تحقيق األهداف التدريبية المرجوة، إن شركة يوروماتيك 

 "KPIs اآلداء  مؤشرات  خالل  من  للتدريب  الحديثة  "اإلتجاهات  البرنامج  هذا  تقدم 

ليستعرض أهم اإلتجاهات والتقنيات الحديثة في العملية التدريبية، وكذلك قياس كفاءة 

تحقيق  لقياس  فعالة  كآداة   KPIs اآلداء  مؤشرات  تطبيق  خالل  من  التدريب  وفعالية 

األهداف المرجوة من التدريب.

أهداف البرنامج:
	w.ضمان تحقيق نتائج األعمال المتوقعة
	w.ضمان تنفيذ أفضل الممارسات في التدريب والتطوير
	w.تجنب التكاليف غير المبررة التي تؤدي إلى تدني النتائج
	w.ضمان تطبيق سياسات التدريب والتطوير
	w.إدارة برامج التدريب والتطوير في منظمتك
	w.التوصية ببرامج التدريب المناسبة بناًء على االحتياجات التدريبية
	w التعرف على أحدث األساليب في إعداد خطة التدريب المتكاملة وأثر هذه اإلحتياجات

في عملية إعداد وتصميم البرامج والمواد التدريبية 
	w العملية المتوقعة من  النتائج  لتفعيل  التدريب  تقنيات و وسائل  اإلطالع على أحدث 

التدريبية.
	wإتقان إجراءات تطبيق مؤشرات اآلداء في جميع مراحل العملية التدريبية
	wتحقيق المرونة العالية في إعداد الخطط التدريبية المتكاملة
	wتصميم البرامج التدريبية وفقا لألساليب العلمية

المحتويات الرئيسية 

الوحدة األولى:
مفهوم وأهمية العملية التدريبية

	wالمفهوم المعاصر للتدريب
	wالعالقة بين التدريب واإلستثمار في رأس المال البشري
	wالمنهجية الحديثة لعمليات التدريب ومتطلباته
	wأدوات التميز في العملية التدريبية
	wإستراتيجيات التدريب طبقا لمعايير إدارة الجودة الشاملة

الوحدة الثانية:
المراحل المتكاملة يف العملية التدريبية

	wمرحلة التحليل، التشخيص واألهداف
	wمرحلة التنفيذ الفعلي
	w مرحلة التصميم والتنسيق
	wمرحلة إعداد نظام المتابعة والتقييم
	wمرحلة تحليل األفراد، مجاالت التدريب، المهام

الوحدة الثالثة:
اإلجتاهات احلديثة لتحليل اإلحتياجات التدريبية

	wأسلوب المنهج العلمي
	wأسلوب دراسة السلوك واآلداء
	w:والذي يتضمن Bloom إستخدام نموذج

	wAttitude اإلتجاهات
	wالمفهوم واألهمية
	wأدوات تحليل اإلتجاهات
	wاإلستبيانات
	wالمقابالت

	wتحليل المهام في ضوء متطلبات الجودة الشاملة
	wإسلوب نظم المعلومات التدريبية وطرق تطويرها

الوحدة الرابعة:

إسرتاتيجيات التمزي يف حتديد الرباجم التدريبية

	wمعايير تحديد اإلحتياجات التدريبية
	wالتوجيهات اإلثنى عشر لنجاح التدريب
	wالوسائل الحديثة الحديثة الفعالة للتدريب
	wأساليب تقييم الخطة التدريبية ومعايير نجاحها
	wالطرق واألساليب الحديثة في قياس كفاءة وفعالية عملية التدريب

الوحدة الخامسة:

مؤرشات اآلداء يف قياس كفاءة وفعالية التدريب

	wمفهوم مؤشرات قياس األداء الرئيسية وآلية تحديدها
	wأنواع مؤشرات األداء
	wمميزات و معوقات تطبيق مؤشرات قياس األداء
	wتصميم مقاييس مؤشرات األداء األساسية
	wآليات تطبيق مؤشرات اآلداء على العملية التدريبية
	wKPIs قياس كفاءة وفعالية التدريب من خالل



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

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 :........................)ادارة عمليات التدريب والتطوير وضمان تحقيق األهداف ®( 

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.

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: 


