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مقدمة:

نحن نعيش في عالم متزايد التقلب وعدم اليقين والغموض )VUCA(. االضطراب هو تهديد مستمر ، و لطالما كان تزويد الموظفين بالمهارات والمعرفة المناسبة أمرا مهما، ولكنه 

أمر بالغ األهمية في بيئة األعمال التنافسية اليوم  إن مساعدة القوى العاملة لديك باستمرار على توسيع معارفهم ومهاراتهم أمر بالغ األهمية ، ولكنه أكثر تحديا من أي وقت مضى 

بفضل تقلص الميزانيات ووتيرة التغيير السريعة. ما هي المهارات والكفاءات التي تفتقدها القوى العاملة لديك؟ وما هي أهم أولوياتك للتدخل في التعلم؟

 مع برنامج شهادة التعلم والتطوير ، سوف تكتسب المعرفة والمهارات الالزمة لإلجابة على هذه األسئلة وأكثر من ذلك. خالل هذا التدريب على التعلم والتطوير، ستقوم بتطوير 

مجموعة كاملة من مهارات تنمية الموارد البشرية بدءا من إنشاء استراتيجية عالية المستوى لتقييم الفجوات في المهارات داخل المنظمة وتقييم فعالية البرامج باستخدام تحليل 

البيانات.     تأخذك هذه الشهادة  من بناء استراتيجية التعلم والتطوير المستهدفة إلى وضعها موضع التنفيذ من خالل بناء ثقافة التعلم والتطوير والتدريب داخل مؤسستك.  في هذه 

العملية ، سوف تحدد احتياجات التعلم الرئيسية ، وتحلل فجوات المهارات ، وتستخدم تحليالت التعلم لتقييم فعالية تدخالت التعلم وتجنب إهدار ميزانية التعلم والتطوير والتدريب 

، وتتعلم المهارات الالزمة إلعداد برامج التدريب اإلداري.

اهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	w. تصميم استراتيجية التعلم والتطوير الفعالة 

	w.تصميم وتنفيذ استراتيجية تنمية الموارد البشرية التي تتماشى مع استراتيجية العمل الشاملة وتعمل كمحفز إلدارة المواهب

	w.تعلم مهارات التدريب األساسية لتنفيذ التدريب في المؤسسة اوالشركة ودعم التغيير السلوكي

	w .اتقان تحليل فجوة المهارات من خالل تحديد الفجوات الحاسمة في المهارات وتوفير تدخالت تعليمية فعالة

	w.تجنب إهدار ميزانية التعلم والتطوير والتدريب  من خالل قياس تأثير وفعالية تدخالت التعلم باستخدام تحليالت التعلم

	w)TNA( استعمال الطرق المناسبة للقيام بتحديد احتياجات التدريب

المنهجية:

سيتعلم المشاركون من خالل التطبيق العملي حيث تستخدم هذه الدورة عدداً من التمارين الجماعية والعملية التي تساعد المشاركين على تطبيق المعرفة النظرية في مؤسساتهم.

الفئات المستهدفة:

اخصائيو الموارد البشرية وأخصائيو التدريب والتطوير المشاركون في عملية تحديد احتياجات التدريب وتنسيق وتنظيم برامج التدريب وتقييم نتائج التدريب.
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المحتويات األساسية:

إدارة رأس المال البرشى ومواهب المؤسسة:

	wمفهوم وأهمية رأس المال البشرى

	wدور رأس المال البشرى فى التطوير اإلدارى

	wإدارة الموارد البشرية ورأس المال الفكرى

	wالمحاور األربعة إلدارة رأس المال البشرى

	wإدارة المواهب وخصائص الموهوبين

	wاستراتيجيات إدارة المواهب

تصميم اسرتاتيجية التعلم والتطوير الفعالة:

	wالفرق بين التعلم والتطوير والتدريب

	wتطوير القدرات المهنية والخاصة باألعمال المطلوبة بالمؤسسة

	wتطوير استراتيجيات وسياسات التعلم والتطوير

	wأدوات تحسين كفاءة وقعالية التعلم والتطوير

	w) التعلم الذاتى ) المفهوم واألهمية واالستراتيجية واألدوات

المسؤولية المشرتكة إلدارة التطوير ىف العمل:

	wمسؤولية إدارة الموارد البشرية فى إدارة النطوير الوظيفى

	wمسؤولية المديرين فى إدارة النطوير الوظيفى

	wمسؤولية الموظفين فى إدارة النطوير الوظيفى

	wمخاطر التطوير الوظيفى غير المدروس

	w مراحل التطوير الوظيفى

	w تصميم وتنفيذ استراتيجية تنمية الموارد البشرية تتماشى مع استراتيجية العمل

الشاملة

مهارات التدريب ودعم التغيري السلوكى:

	wمفهوم وأهمية التدريب ومشكالته ومقترحات الحل

	wأهداف التديب واألخطاء الشائعة فى التدريب

	wاستعمال الطرق الناسبة للقيام بتحديد احتياجات التدريب

	wلتحديد االحتياجات التدريبية I.M.A نموذج

	wعالقة التدريب بسياسات التطوير الوظيفى

	wتعلم مهارات التدريب األساسيةىلتنفيذ التدريب فى المؤسسة

مقومات النجاح ىف اسرتاتيجية التعلم والتطوير:

	wإدارة المعرفة والتمكين اإلدارى والتمتين

	wوسائل وأدوات التطوير الوظيفى

	wكيفية نجاح إدارة التطوير

	w تجنب إهدار ميزانية التعلم والتطوير والتدريب من خالل قياس تأثير وفعالية

مدخالت التعلم والتدريب

	wحاالت وتمارين عملية



نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

	w.لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي: 

	wيوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)شهادة استراتيجية التعلم والتطوير(

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.


