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مقدمة:
يمثّل التدريب ذلك النشاط المدروس الذي يضّم عدداً من الخطوات المنتظمة، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق الغايات واألهداف من خالل حشد الجهود ذات القيمة وتنمية 

وتطوير الجوانب المعرفيّة، والعلميّة، والمعلوماتيّة، وطرق التفكير لدى الموظفين ، وتسعى إلى إحداث تغيير سلوكّي إيجابّي في جانب المهارات والقدرات المختلفة وتطوير األداء 

وبالتالي إحداث تغيراً إيجابياً في آلية العمل من خالل تغيير اتجاهاته العامة وكافة أنماطه السلوكية ، األمر على ينعكس باإليجاب على نجاح المؤسسة في تحقيق أهدافها بأعلى 

كفاءة وفعالية.

يسهم التدريب،  إسهاما إيجابيا في نجاح المنظمة، في حدود تكاليفها، ومن خالل أنشطتها المختلفة، تعزز وحدة التدريب تحسين األداء البشري كوسيلة لمساعدة المنظمات على 

تحقيق أهدافها. سيوفر لك هذا البرنامج المعرفة حول كيفية تطوير المهارات والمفاهيم اإلدارية االستراتيجية ، والتي تضع التدريب في قلب النمو التنظيمي والتحسين المستمر. 

ويستعرض هذا البرنامج التغييرات التي حدثت في مكان العمل بشكل عام ، وتأثيرها على التدريب وأفضل السبل لتعزيز التعلم. ودور مدير التدريب وقدرته على العمل بشكل جيد 

مع اآلخرين والذي هو جزء أساسي من الفعالية الشاملة للدور.

أهداف الدورة:

عنداالنهتاءمنهذهالدورةسوفتكونقادراعىل:

 إظهار قدرتك على التأثير على قرارات اإلدارة بشأن التدريب والتطوير�	

 وضع الخطط االستراتيجية لتطوير البرامج وصيانتها وتجديدها�	

لتفكير المنظومي والنهج المنهجي إلدارة التدريب والتعلم�	

وضع أهداف قسم التدريب ومجاالت النتائج الرئيسية ومؤشرات األداء الرئيسية�	

وضع استراتيجية تدريب شاملة تتضمن سياسات التدريب واإلجراءات والخطط التدريبية�	

كيفية ربط المسار الوظيفى بالتدريب لتحقيق جودة العمل�	

تطبيق وحدات التدريب وأدوات التقييم التي تدعم النتائج المرجوة�	

 توصيل االحتياجات التدريبية والنتائج إلى إدارة المؤسسة�	

 تنمية بيئة تدريبية داعمة في المؤسسة�	

المنهجية:
لتطبيق النظرية، تتضمن هذه الدورة منهج التعلم التجريبي الذي يتيح للمشاركين فرصة للعمل بشكل فردي وجماعي لتطوير حلول لدراسات الحالة ومشروع الميزانيات وتطوير 

سياسات التدريب وتقييم الدراسات وإيجاد متطلبات العمل ألنظمة التدريب.

الفئات المستهدفة:
اإلدارى  التطوير  ومسؤولى  والعاملين  البشرية  الموارد  وتنمية  التدريب  بإدارات  العاملين  وجميع  واألخصائيون  البشرية،  الموارد  إدارات  ومسؤول  ومدراء  التدريب  مدراء 

والوظيفى.

المحتويات األساسية:
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الكفاءةاإلداريةىفبناءاسرتاتيجيةالتدريبوالتطوير:

التدريب المفهوم واألهمية�	

الفكر االستراتيجى للتدريب وتطوير المهارات�	

كفاءة وفعالية التدريب�	

الفرق بين التدريب والتعليم والتمتين�	

منظومة التدريب�	

أخطاء التدريب�	

اسرتاتيجيةالتدريبوالتعلميفإطارإدارةاجلودةالاشملة:

عمليات التدريب فى إطار إدارة الجودة الشاملة�	

مفهوم وأهمية إدارة الجودة الشاملة�	

مبادىء إدارة الجودة الشاملة فى إدارة التدريب�	

استراتيجيات قيادة عملية إدارة الجودة الشاملة فى إدارة التدريب والتعلم�	

التدريب وعالقته بأبعاد ومبادىء إدارة الجودة الشاملة�	

معايير نظام إدارة الجودة الشاملة فى التدريب�	

حتديداالحتياجاتالتدريبيةوتصميمالرباجمالتدريبيةالفعالة:

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 واختيار اساليب التدريب الفعالة�	

تقييمالرباجمالتدريبية:

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�	

التدريبوإدارةالمواهب:

مفهوم المواهب�	

إدارة المواهب�	

خطط التعاقب الوظيفى�	

دور التدريب فى تنمية الموهوبين�	

خصائص وصفات الموهوبين�	

استراتيجيات إدارة المواهب وفق الخط التدريبية الفعالة�	

اسرتاتيجياتالتدريبوالتعلموفقإطارنظامإدارةاآلداء:

المفاهيم األساسية فى إدارة األداء�	

مظاهر الصعوبة فى إدارة األداء�	

تقييم األداء باستخدام مؤشرات األداء وربطه بالبرامج التدريبية�	

أسباب تردد المديرين في تطبيق إدارة األداء�	

التدريب وعالقته بمؤشرات األداء�	

المعايير األساسية لنظام إدارة األداء الفعال�	

الخطوات المهمة لتعميق مشاركة العاملين في تخطيط وإدارة األداء�	

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

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز
نمـــــوذج التسجيــــــل

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)االستراتيجيات المتقدمة في التدريب وتنمية الموارد البشرية(

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.


