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)CCDIP( محترف تطوير وتنفيذ الكفاءات المعتمد

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

مقدمة:

 من المعروف عموما أن األشخاص الذين يعملون في المنظمات هم أحد أفضل مصادر التمايز. ونظرا ألن الحاجة إلى قوة عاملة فعالة وكفؤة تتزايد يوما بعد يوم ، فقد أصبحت مهمة 

صعبة بالنسبة للموارد البشرية اليوم للحصول على القوى العاملة وتطويرها والتي يمكن أن تقدم أداء فائقا. أحد العوامل المهمة التي تسهم في أداء المنظمة هو كفاءة الموظف. 

 إطار الكفاءة هو نموذج يصف على نطاق واسع التميز في األداء داخل المؤسسة. وعادة ما يتضمن هذا اإلطار عددا من الكفاءات التي يتم تطبيقها على أدوار مهنية متعددة داخل 

المنظمة. تحدد كل كفاءة ، بعبارات عامة ، التميز في سلوك العمل ؛ ثم يحدد هذا التعريف المعيار المرجعي الذي يقيم على أساسه الموظفون. إطار الكفاءة هو وسيلة تقوم من خاللها 

المنظمات بتوصيل السلوكيات المطلوبة والقيمة والمعترف بها والمكافأة فيما يتعلق بأدوار مهنية محددة. وهو يضمن أن الموظفين ، بشكل عام ، لديهم فهم مشترك لقيم المنظمة 

وسلوكيات األداء الممتاز المتوقعة. 

 يوفر برنامج محترف تطوير وتنفيذ الكفاءات المعتمد )CCDIP( للمشاركين المعرفة والتقنيات االستراتيجية الالزمة لتصميم وتطوير وتنفيذ الكفاءات في العمل بفعالية من أجل تحقيق 

أهداف أعمال المنظمة على المدى الطويل. يعمل البرنامج أيضا كمنصة ممتازة للمشاركين للحصول على نظرة أوسع على مجموعة واسعة من إطار الكفاءة. 

اهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

 تحديد الكفاءات والدور المهم الذي تلعبه في الموارد البشرية والمنظمة�	

 استخراج الكفاءات من خطط العمل وتطبيق الخطوات الالزمة في تصميم نماذج الكفاءة�	

 تطبيق الكفاءات في التوظيف والتطوير الوظيفي وتخطيط التعاقب الوظيفي وعمليات التدريب والتطوير�	

 فهم القضايا التي قد تنشأ عند تطوير نماذج الكفاءة وكيفية التغلب عليها�	

 تطبيق تقنيات لتطوير وتصميم وتنفيذ إطار الكفاءة للمنظمة�	

 تحديد وكتابة الكفاءات لمؤسستك بما يتماشى مع أهداف العمل�	

 تصميم وتطوير مركز التقييم لتحديد الكفاءة�	

 تنفيذ المقابالت القائمة على الكفاءة بفعالية�	

 كيفية توصيل اإلطار بشكل فعال إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين في األعمال والمنظمة�	

المنهجية:

تتبع هذه الدورة التدريبية أسلوباً تفاعلياً وتشاركياً، حيث أنها تتضمن مجموعة متنوعة من األدوات التي تمّكن المشاركين من الوصول إلى مستوى األداء المتميّز ضمن سياق القيادة 

اإلبداعية، تستند الدورة التدريبية إلى أربعة محاور تعليمية وهي: التعليم المفاهيمي )العروض التقديمية للمستشار(، ولعب األدوار )التمارين الجماعية(، ومشاركة الخبرات )نقاشات 

الطاولة المستديرة(، وتناول دراسة الحاالت والسيناريوهات والمحاكاة.

الفئات المستهدفة:

المدراء والمشرفون واإلداريون واألخصائيون وقادة الفرق والشركاء التجاريون والعاملون في وظائف الموارد البشرية والتدريب والتطوير. هذه الدورة مفيدة أيضاً للمدراء التنفيذيين 

في المؤسسات التي تنوي استخدام الكفاءات كإطار لالستقطاب واختيار وتدريب الموظفين.
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المحتويات األساسية:

)CCDIP( محترف تطوير وتنفيذ الكفاءات المعتمد

مقدمة يف رسم خرائط الكفاءات :

 ما هي الكفاءة؟ �	

 الكفاءة والمقدرة �	

 تصنيف الكفاءة �	

 الكفاءات للميزة التنافسية �	

 لماذا الكفاءات؟ �	

 خرافات حول الكفاءة �	

مناذج الكفاءة :

 تحديد نماذج الكفاءة �	

 المعرفة والمهارات والمواقف  �	

 أربعة أنواع من نماذج الكفاءة �	

 كفاءات القرن الحادي والعشرين �	

 تطوير نماذج الكفاءة - تصميم دراسة الكفاءة الكالسيكية لسبنسر �	

 نصائح لتطوير نماذج كفاءة مفيدة�	

تمارين وحاالت عملية�	

التطبيقات القامئة عىل الكفاءة :

 متطلبات الوظيفة �	

 الوفاء بالمنصب �	

 إدارة األداء �	

في �	 الكفاءة  استخدام  )فوائد  البشرية  الموارد  إدارة  أنظمة  تعزيز  الكفاءة  لنماذج 

االختيار والتدريب والتطوير وتقييم األداء وتخطيط التعاقب الوظيفي( 

القضايا المتعلقة بتطوير مناذج الكفاءة - ورشة عمل:

 العديد من قضايا تطوير نماذج الكفاءة التي قد تنشأ�	

تمارين وحاالت عملية�	

تشكيل إطار للكفاءات :

 تحديد الغرض وأهداف األداء لوظيفة أو منصب �	

 تحديد الكفاءات والسلوكيات التي تتنبأ وتصف األداء المتفوق في الوظيفة �	

 التحقق من صحة الكفاءات المختارة �	

 تنفيذ / دمج الكفاءات �	

 تحديث الكفاءات�	

تمارين وحاالت عملية�	

التمايز أثناء كتابة الكفاءات :

 المبادئ التوجيهية إلطار الكفاءات �	

 من يجب أن يكتب الكفاءات؟ �	

 مستويات الكفاءة فيما يتعلق بالنطاق وسياق الوظيفة �	

	� KSAPs فهم وكتابة بيانات المهام و 

 خطوات لكتابة الكفاءات�	

تمارين وحاالت عملية�	

 تمارين وحاالت عملية�	

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



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

))CCDIP( محترف تطوير وتنفيذ الكفاءات المعتمد(

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.


