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مقدمة:

يعرف التدريب بانه نشاط مخطط له يهدف لتنمية القدرات والمهارات الفنية والسلوكية واإلدارية لالفراد العاملين لتمكينهم من اداء فعال ومثمر يؤدي لبلوغ اهدافهم الشخصية 

واهداف المنظمة باعلى كفاءة ممكنة. لقد أصبحت العملية التدريبية تمثل العنصر الحاسم في كفاءة وفاعلية مختلف أنواع المنظمات علي اختالف أحجامها وأنشطتها وأهدافها، 

وطبيعة العمل داخل المنظمات المختلفة تتطلب أن تكون الموارد البشرية العاملة بها علي درجة عالية من الكفاءة في أداء العمل.

لقد  قسم  هذا البرنامج التدريبي إلى قسمين، يتناول في القسم األول تدريب الموارد البشرية، من خالل عرض تعريف العملية التدريبية، وتقسيم التدريب، وقياس العائد على 

االستثمار في التدريب، وفلسفة التدريب، وواقع المنظومة الحالية للتدريب والتعليم المهني والتقني، ووسائل وأدوات وتقنيات التدريب، وأساليب التدريب، ومراحل تقييم التدريب.

أما القسم  الثاني،  يتناول فيه تنمية الموارد البشرية، وذلك من خالل عرضه لتقويم البرامج التدريبية )تقويم التدريب(، وأبعاد الميزة التنافسية، وتنمية الموارد البشرية وإدارة 

الجودة الشاملة، والتدريب وإدارة الجودة الشاملة. كما وتهدف هذه الدورة التدريبية إلى إكساب المشاركين آلية تحديد أفضل الممارسات وتحليل االحتياجات التدريبية، وتقييم فعالية 

التدريب لمختلف المستويات باستخدام أساليب جمع البيانات واألدوات التحليلية الحديثة لضمان نجاح البرامج التدريبية المقدمة.

أهداف البرنامج:

تعريف المشاركين على أهم العمليات المرتبطة بالتدريب والتطوير وكذلك تعريفهم على أهمية االستثمار في التدريب.�	

التعرف على األسباب الرئيسية لفشل دورات التدريب وكذلك اتخاذ القرارات المتعلقة بشراء أو تصميم الدورات التدريبية.�	

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.�	

الفئات المستهدفة:

جميع العاملين بإدارات التدريب وتنمية الموارد البشرية�	

مدراء ومسؤولى إدارات الموارد البشرية والتدريب�	

جميع العاملين ومسؤولى التطوير اإلدارى والوظيفى�	

جميع الموظفين الذين يأملون تطوير مهاراتهم اإلدارية�	

المحتويات األساسية:
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الوحدة األولى :

اسرتاتيجيات التدريب والتطوير وتنمية الموارد البرشية

مكونات التدريب�	

إدارة المواهب ورأس المال البشرى�	

أنماط المتدربين وكيفية التعامل معهم�	

وصف نجاح التدريب على كافة المستويات من رد الفعل إلى عوائد االستثمار�	

األخطاء الشائعة فى التدريب�	

المجاالت الحديثة فى التدريب المبنى على القدرات السلوكية�	

الوحدة الثانية :

اسرتاتيجية التدريب ىف إطار إدارة اجلودة الاشملة

مفهوم وأهمية إدارة الجودة الشاملة �	

مبادىء إدارة الجودة الشاملة فى إدارة التدريب�	

عمليات التدريب فى إطار إدارة الجودة الشاملة�	

استراتيجيات قيادة عملية إدارة الجودة الشاملة فى إدارة التدريب�	

التدريب وعالقته بأبعاد ومبادىء إدارة الجودة الشاملة�	

التفويض وتنمية الموارد البشرية�	

الوحدة الثالثة :

اسرتاجييات حتديد  االحتياجات التدريبية وتصميم الرباجم التدريبية 

الفعالة

مفهوم تحديد االحتياجات التدريبية�	

عالقة رأس المال البشرى بالتدريب�	

متطلبات تحديد االحتياجات التدريبية�	

نموذج T.I.M.A لربط التدريب بتقييم األداء�	

تصميم البرامج التدريبية �	

اختيار اساليب التدريب الفعالة�	

الوحدة الرابعة :

ااسليب تقييم الرباجم التدريبية

مشكالت التدريب ومقترحات الحل�	

أهداف تقييم البرامج التدريبية�	

معتقدات تقييم برامج التدريب الخاطئة�	

 تقييم البرامج التدريبية قبل وآثناء البرامج التدريبية�	

طرق تقييم البرامج التدريبية بعد انتهاء البرامج التدريبية�	

أمثلة عملية�	

الوحدة الخامسة :

تنمية المواهب وإدارة رأس المال البرشى

خصائص وصفات الموهوبين�	

إدارة المواهب�	

خطط التعاقب الوظيفى�	

دور التدريب فى تنمية الموهوبين�	

استراتيجيات إدارة المواهب وفق الخط التدريبية الفعالة�	

إدارة رأس المال البشرى�	

تقييم األداء باستخدام مؤشرات األداء وربطه بالبرامج التدريبية�	

تخطيط المسارات الوظيفية�	

ربط المسارات الوظيفية بالتدريب�	

المحتويات األساسية:



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: 

:  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: :...................................................................

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)االبداع في إدارة منظومة تدريب وتنمية الموارد البشرية ®(
استراتيجيات تنمية الموارد البشرية في تحقيق تميز األداء واإلبداع الوظيفي

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.
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طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز
نمـــــوذج التسجيــــــل


