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مقدمة:

مع تزايد أهمية أنظمة إدارة المواهب أصبح من الضروري أن تحرص المؤسسات على تصميم نظام فّعال ومتكامل في إدارة المواهب. وبالتأكيد يجب على ذلك النظام أن يتوافق 

مع التوّجه االستراتيجي للمؤسسة ومع جميع وظائف وعمليات إدارة الموارد البشرية. ولتحقيق ذلك نقّدم هذه الدورة التدريبية المصممة التي تساعد متخصصي الموارد البشرية 

على فهم ماهية أنظمة إدارة المواهب ومعرفة األدوات التي تمّكنهم من تصميم نظام إلدارة المواهب في مؤسساتهم.

إن عملية إدارة تقييم األداء وإدارة المواهب والتحفيز تعتبر أحد أهم وظائف إدارة الموارد البشرية ، حيث تعتبر مقياس ليس فقط إلدارة األفراد فحسب بل لسياسات إدارة الموارد 

البشرية المتبعة فى المؤسسة بشكل عام . فمن خالل نتائج تقييم األداء تستطيع أن تحكم على مدى نجاح سياسات االختيار والتوظيف ، كما يمكننا استخدام نتائجها فى تحديد 

االحتياجات التدريبية للعاملين فى المؤسسة وأيضا صرف المكافآت المادية والمعنوية والترقيات وإجراء التعديالت الالزمة لتحسين أداء المنظمة والمحافظة على مواهبها.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wتصميم نظام متكامل إلدارة المواهب بما يتوافق مع االستراتيجية المؤسسية

	wتطوير أطر عمل الكفاءات التي تعتبر أساساً لتقييم واكتساب وتطوير المواهب

	wاستخدام أدوات وتقنيات حديثة وفّعالة في تقييم المواهب المحتملة

	wتدريب وتطوير وتوجيه المواهب باستخدام مجموعة متنوعة من منهجيات التطوير الفّعالة

	wتقييم مدى استعداد المؤسسة وتطوير مخطط عملي يسعى إلنشاء نظام متكامل إلدارة المواهب

الفئات المستهدفة:

تستهدف هذه الدورة التدريبية المهنيين الذين يشغلون مناصب إشرافية وإدارية ومن ضمنهم متخصصو الموارد البشرية وإدارة المواهب الذين يتمتعون بخبرة مؤسسية ال تقل عن 

ثالث سنوات، ذلك إلى جانب قادة فرق الموارد البشرية ومدراء وشركاء إدارات الموارد البشرية والمدراء المباشرين.

أحدث المنطلقات الفكرية ىف إدارة الموارد البرشية:

	wالدعائم األساسية التى يجب توافرها فى مدراء الموارد البشرية

	wنظام إدارة الموارد البشرية

	wالتحديات التى تواجه رسم سياسات وإجراءات إدارة الموارد البشرية فى المنظمات الحديثة وكيفية مواجهة تلك التحديات

	wسمات البيئة المعاصرة التى تجعل صياغة رسم  إجراءات وسياسات إدارة الموارد البشرية فى المنظمات الحديثة حتمى وضرورى

	wالمحاور الالزمة لتحقيق اإلبداع المؤسسى
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المبادئ التوجهيية لنظام إدارة المواهب:

	wالمواءمة االستراتيجية

	wاآلثار المترتبة لنظام إدارة المواهب

	wتحليل البيئة المؤسسية الداخلية

	wالمخططات االستراتيجية

	wاألهداف االستراتيجية

المحور األّول لنظام إدارة المواهب: خمطط إدارة المواهب:

	wأنظمة إدارة األداء الكّمي مقابل أنظمة إدارة األداء النوعي

	wاالختالف بين األداء واإلمكانات

	wتحديد اإلمكانات

	wمنهجية نظام القيمة

	wالمنهجية التي تستند إلى الكفاءة

	wالمنهجية المتكاملة

المحور الثاين لنظام إدارة المواهب: تقييم المواهب:

	wمعايير التحديد والتحقق

	wتقييم مستويات الكفاءة والقدرة والدوافع والشخصية

	wأطر عمل التقييم

	wمراكز التقييم والتطوير

المحور الثالث لنظام إدارة المواهب: برناجم إدارة المواهب:

	w)HRCI مراحل التطوير المهني )مصادر معهد شهادات الموارد البشرية

	wالمنهجية المتكاملة للتدريب والتطوير

	wأصحاب المصلحة،: دور المواهب واإلدارة والموارد البشرية

	wرصد مستوى التحّسن

	wمواهب التوجيه اإلرشادي

	wمخططات التعاقب الموظيفي

مدى االستعداد المؤسيس واخلطة المستقبلية:

	wتقييم مدى استعداد مؤسستك

	wاآلثار المترتبة على عمليات وقسم الموارد البشرية

	wالعالمة التجارية الكتساب المواهب وعرض القيمة

	wعملية تعريف الموظفين الجدد بالشركة

	wاستراتيجيات استبقاء الموظفين

	wالتعلّم والتطوير

	wإنشاء استراتيجية إدارة المواهب

الدافعية والتحفزي وحتقيق الرضا الوظيفى للعاملني:

	wنظريات الدافعية

	wنظم التحفيز

	wسمات نظام التحفيز الفعال

	wالرضا الوظيفى للعاملين

	wكيفية الموازنة بين أهداف المؤسسة وأهداف العاملين



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:

	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: 

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 المواهب وإعادة صقل المهارات في المنظمات ®( 

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.


