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مقدمة:

 لضمان األداء الفعال والحفاظ عليه، تحتاج المؤسسات إلى تدريب موظفيها، ووضع خطط التعاقب الوظيفي التي من شأنها أن تجعل الموظفين الحاليين ذوي األداء العالي يخلفهم 

زمالء متساوون في األداء. في هذه الدورة " التدريب وتخطيط التعاقب الوظيفي وتطوير الكفاءات"، سيتم تعليم المشاركين المهارات الالزمة للتدريب ووضع خطط التعاقب 

الوظيفي.  يعد تخطيط التعاقب الوظيفي ضرورياً لضمان استمرار األعمال والرضا الوظيفي من خالل تهيئة وتطوير الموظفين المحتملين، وتسريع فرص تقدمهم المتاحة والسماح 

لهم باالضطالع في أعمال الوظائف الفنية والمهنية األعلى بسالسة عند الضرورة.  صممت هذه الدورة التفاعلية إللقاء الضوء على أحدث المنهجيات واالستراتيجيات في التطوير 

الوظيفي والتخطيط التعاقبي. وتعريف المشاركين بأساليب التدريب الحديثة،  تمكين المشاركين من معرفة أساليب وتقنيات تخطيط التعاقب الوظيفي، وجعل المشاركين يستخدمون 

التدريب وتخطيط التعاقب الوظيفي للحفاظ على األداء الفعال في المنظمات. 

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

فهم أساسيات التطوير الوظيفي وتخطيط التعاقب الوظيفي�	

التمييز بين إدارة وتخطيط التعاقب الوظيفي، والتخطيط لالستبدال وإدارة المواهب وإدارة رأس المال البشري�	

مقارنة الموارد البشرية التي تركز على النشاط التقليدي بالموارد البشرية التي تركز على تخطيط المسار الوظيفي�	

تطبيق المبادرات المبتكرة للتطوير الوظيفي للشركات�	

تقييم وتشغيل برنامج تخطيط التعاقب الوظيفي الفعال لسد الفجوات التنموية في المؤسسة�	

إعداد خطط التنمية الفردية وإدارة الخيارات الوظيفية�	

المنهجية:

أفضل الممارسات في مجاالت التطوير الوظيفي  التفاعلية مثل المحاضرات ودراسات الحالة واألنشطة الجماعية، وتقدم أيضاً  التدريب  تستخدم هذه الدورة مزيجاً من تقنيات 

وتخطيط التعاقب الوظيفي، وتدعو المشاركين لتبادل الخبرات المؤسسية من أجل تحسين عملية التعلم.

الفئات المستهدفة:

مديرو الموارد البشرية ونوابهم�	

مديرو التنمية البشرية�	

مديرو شؤون األفراد�	

مديرو التنظيم والتطوير اإلداري�	

مديرو التدريب والتطوير الوظيفي�	

مديرو تخطيط القوى العاملة�	

أخصائيو الموارد البشرية�	

أخصائيو التدريب والتطوير الوظيفي�	

العاملين في مجال تطوير الموارد البشرية وإدارة المواهب. العاملين في مجال التطوير القيادي لألفراد والمنظمات�	

التدريب وتخطيط التعاقب
الوظيفي وتطوير الكفاءات

المحتويات األساسية:
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التدريب وتخطيط التعاقب
الوظيفي وتطوير الكفاءات

المحتويات األساسية:

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

نظرة عامة عىل األداء التنظيمي: 

 التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية  �	
 تحديد االتجاه التنظيمي االستراتيجي  �	
 تقييم وتحليل الكفاءة التنظيمية وملف تعريف المواهب  �	
 القوى العاملة والتقييم.  �	
 معايير رأس المال البشري للنجاح  �	
 تمكين وتحفيز األفراد والفرق�	

 أساسيات التدريب لذروة األداء: �	
 مناهج التدريب في مكان العمل�	
 استبيان االحتفاظ بالموظفين.�	
 تخطيط القوى العاملة.�	
 التوجيه�	

المبادئ األاسسية لتخطيط وتطوير الماسرات الوظيفية للتعاقب 
الوظيفى:

مفاهيم تخطيط المسار الوظيفى�	
أهداف وأهمية تخطيط وتطوير المسار الوظيفى�	
مسئولية تخطيط وتطوير المسار الوظيفى�	
المزايا والمنافع التى تحققها عملية تخطيط وتطوير المسار الوظيفى للتعاقب �	

الوظيفى بالمنظمة
خطوات تشكيل المسار الوظيفى�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

إدارة وختطيط التعاقب الوظيفى:

أهداف تخطيط التعاقب الوظيفى للموارد البشرية بالمنظمة�	
أدوات إدارة تخطيط التعاقب الوظيفى للموارد البشرية بالمنظمة �	
نماذج تخطيط التعاقب الوظيفى للموارد البشرية بالمنظمة�	
مزايا تخطيط التعاقب الوظيفى للموارد البشرية بالمنظمة�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

أنظمة الماسرات الوظيفية للتخطيط للتعاقب الوظيفى:

أنظمة المسار الوظيفى فى مرحلة اإللتحاق بالمنظمة والوظيفة ) إستراتيجيات �	
المرحلة المبكرة للمسار الوظيفى ( 

أنظمة المسار الوظيفى فى مرحلة الخروج من المنظمة ) إستراتيجيات المرحلة �	
األخيرة للمسار الوظيفى ( 

القضايا التنظيمية فى تشكيل المسار الوظيفى�	
القضايا الفردية فى تشكيل المسار الوظيفى�	
العناصر الحاكمة فى نجاح أو فشل الفرد فى مستقبله الوظيفى�	
أنظمة إدارة المواهب الوظيفية من خالل خطط التعاقب الوظيفى�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

التحليل النظري لعمليات التخطيط اإلحاليل:

ما هو التخطيط اإلحاللي�	
نماذج التخطيط اإلحاللي�	
أهمية التخطيط اإلحاللي�	
أدوات تطبيق التخطيط اإلحاللي�	
لماذا التخطيط اإلحاللي؟.�	
مزايا التخطيط اإلحاللي�	
عالقة التخطيط اإلحاللي بإدارة المواهب.�	

إسرتاتيجيات التخطيط اإلحاليل الوظيفي احلديثة:

نماذج التخطيط اإلحاللي.�	
التخطيط اإلحاللي في حاالت الطوارئ�	
التخطيط اإلحاللي طويل األجل�	
التخطيط اإلحاللي بإدارة المواهب�	
التخطيط اإلحاللي المعتمد على الدمج�	
األدوات التحليلية في تطبيق التخطيط اإلحاللي�	
اإلستراتيجيات التنفيذية في رسم خطة اإلحالل الفعالة وربطها بإدارة المواهب�	

إسرتاتيجيات ختطيط و حتليل الوظائف و عالقهتا بالتوظيف:

مراحل تخطيط الوظائف�	
مستويات تخطيط الوظائف�	
تحليل الوظائف وتأثيرها بمستويات التوظف�	
تحديد حجم العمالة المطلوبة وطرق التنبؤ بها وتحليلها�	
اإلستراتيجيات الحديثة لمعالجة العرض والطلب من الوظائف�	
مشاكل ومعوقات تنمية القوى العاملة.�	
آليات صياغة إطار عام لتخطيط وتحليل الوظائف�	

دور الفرد ىف بناء وتطوير ماسره الوظيفى للهتيئة للتعاقب الوظيفى:

كيف تخطط لمستقبلك الوظيفى�	
العوامل الشخصية المؤثرة فى قرارات الفرد فى مساره الوظيفى�	
كيف يختار الفرد مهنته ووظيفته�	
مراحل إتخاذ قرار المستقبل والمسار الوظيفى�	
كيف يختار الفرد منظمته التى تحقق له تطوير متميز لمساره 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

)التدريب وتخطيط التعاقب الوظيفي وتطوير الكفاءات(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


