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تحديد االحتياجات التدريبية
واعداد خطط وموازنات التدريب

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

مقدمة:

تحديد االحتياجات التدريبية واعداد خطط وموازنات التدريب، يعد حجر الزاوية فى اى شركة تسعي للتميز، كما يُعد تقديم برامج تدريبية فعالة للقوى البشرية فى المنظمة احد 

االستراتيجيات الرئيسية لنجاح المنظمة وموظفيها على حد سواء. وتُركز تلك الدورة على استكشاف القوى الداخلية والخارجية المؤثرة على األداء، واستجابة المنظمات لتلك القوي، 

كما تتطرق الدورة الى نقاط هامة مثل تحديد االحتياجات التدريبية، ونظريات التعلم، وكيفية تصميم وتنفيذ الدورات التدريبية واساليب تقييم التدريب.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

استخدام الطرق المعترف بها عالمياً لتحديد االحتياجات التدريبية . 	

	 . )TNA( تحليل وتصنيف البيانات التي تم الحصول عليها من تقييم االحتياجات التدريبية

كتابة األهداف التعليمية )ILOs( التي تتماشى مع نتائج تحليل االحتياجات التدريبية . 	

ذكر طرق تحسين نقل المهارات من ورش العمل التدريبية إلى مكان العمل . 	

حساب العائد على االستثمار )ROI( لبرامج التدريب من خالل تحديد التكاليف والعوائد المالية 	

إعداد خطة تدريبية واقعية تفي باالحتياجات التدريبية وتحقق أهداف التطوير. 	

إعداد موازنة التدريب وفقاً لالحتياجات الفعلية ووفقاً للموارد المتاحة. 	

تقييم البرامج التدريبية لمعرفة درجة االستفادة منها واستخدام التقييم كمعلومات مرتدة إلعداد خطة التدريب التالية 	

استعراض الطرق المختلفة لقياس العائد علي رأس المال البشري R.O.I. on human capital  قبل التدريب وأثناء التدريب وبعد التدريب مع التركيز علي ربطه بتقييم  	

أداء الموظفين

إعداد موازنة التدريب وفقاً لالحتياجات الفعلية و وفقاً للموارد المتاحة 	

النظم الرقمية في إعداد موازنات التدريب 	

المنهجية:

هذه الدورة عملية جداً ومثيرة لالهتمام حيث يتم القيام بتمارين عملية تم وضعها لتطبيق المعرفة النظرية في األوضاع التنظيمية.

الفئات المستهدفة:

اإلداريون والمسؤولون واألخصائيون وقادة الفرق والمدراء والشركاء وكذلك المدراء التنفيذيون والمسؤولون عن تحديد االحتياجات التدريبية أو تقييم التدريب داخل مؤسساتهم.
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المحتويات األساسية:

تحديد االحتياجات التدريبية
واعداد خطط وموازنات التدريب

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

:)ITN( طرق حتديد االحتياجات التدريبية

الخطوات األربع لتقييم احتياجات التدريب 	

األسئلة التي يجب طرحها في كل مرحلة 	

نموذج جمع البيانات 	

	 )ITN( جمع البيانات: حجر األساس لـ

األساليب الكمية والنوعية 	

من المقابالت الى مجموعات التركيز 	

مقارنة بين طرق جمع البيانات األولية 	

المميزات والعيوب 	

خصائص طرق جمع البيانات 	

:Training Needs حتديد االحتياجات التدريبية

االحتياجات التدريبية من التحليل الى التحديد. 	

تحليل الفجوة بين مستوى األداء المطلوب واألداء الحالي. 	

	 Skill Matrix استخدام تقنية مصفوفة المهارات في تحديد االحتياجات التدريبية

ورشة عمل  	

بطاقة الوصف الوظيفي وتقييم األداء:

	 Competencies تحليل الجدارات في بطاقة الوصف الوظيفي

انواع الجدارات )الفنية – اإلدارية( 	

تحليل نقاط القوة والضعف في نموذج تقييم األداء. 	

ورشة عمل 	

:Annual Training Plan إعداد اخلطة السنوية للتدريب

اعداد الخطة السنوية للتدريب حسب اإلدارات مع حساب التكلفة المالية لكل  	
إدارة.

تحديد البرامج التدريبية ومراكز التدريب حسب معايير الجودة. 	
تحديد تكاليف التدريب. 	
الخطة النهائية للتدريب. 	
ورشة عمل 	

تقييم الرباجم التدريبية:

نموذج كيرك باتريك في تقييم التدريب. 	
تقييم المتدربين للبرنامج. 	
تقييم الرئيس المباشر للمتدرب. 	
تقييم مراكز التدريب. 	
تقييم المادة التدريبية. 	
تقييم المدربين. 	
ورشة عمل 	

اعداد موازنات التدريب:

تصنيفات بنود الموازنة 	
طرق إعداد الموازنة 	
اختيار انسب الطرق للمنظمة 	
أساليب و مهارات دراسة و تحليل موازنات التدريب المناسبة   	
الرقابة و تحديد مراكز المسئولية 	
اعداد الموازنة الشاملة باستخدام برنامج اكسل 	
األسلوب الرقمي في إعداد الموازنة  	



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 :........................)تحديد االحتياجات التدريبية واعداد خطط وموازنات التدريب(

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.


