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استراتيجيات التعلم والتطوير في المنظمات الحديثة 

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

مقدمة:
التعلم والتطوير، مكونا مهما في كل عمل، بغض النظر عن الصناعة أو الحجم   يعد 
أو نموذج العمل.   من خالل ممارسات التعلم والتطوير الفعالة، يمكن للمؤسسات بناء 
قوة عاملة قادرة على تحقيق أهداف أعمالها.   التعلم والتطوير، هو عملية واسعة النطاق 
وإنتاجيتهم  مشاركتهم  على  والحفاظ  قيمتهم  زيادة  على  الموظفين  لمساعدة  مصممة 
العالية. تتضمن عملية الموارد البشرية هذه تقييمها من حيث اإلمكانات والبناء على تلك 

اإلمكانات ، بما في  ذلك ترقية مجموعات مهارات الموظفين وتأهيل موظفين جدد. 

لتحقيق عائد  للمؤسسات  الموظفين وتطويرهم طريقة موثوقة  تعلم   يعد االستثمار في 
أكبر من نفقات التوظيف، مما يحسن الربحية اإلجمالية واالستدامة الشاملة،  باإلضافة 
زيادة  إلى  تؤدي  أن  وتطويرهم  الموظفين  تعلم  لمبادرات  يمكن  األداء،  تحسين  إلى 
  معدالت مشاركة   الموظفين واالحتفاظ بهم وتعزيز   ثقافة العمل   المضافة أو   النظام البيئي 
للتعلم  .  تركز هذه الدورة العملية المكثفة على االستراتيجيات والممارسات الحديثة في 
التعلم و التطوير واستخدام أدوات لتحسين كفاءة وفعالية التعلم والتطوير. وتحقيق النمو 

المستمر وتحسين اإلنتاجية واالحتفاظ بالموظفين بشكل أفضل. 

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

تصنيف نماذج التعليم والتطوير التنظيمي على أساس التوجيهات االستراتيجية 	
تصميم واختيار ابتكارات تدريبية خارجية على أساس معايير محددة بما في ذلك  	

تحليل مزايا التكلفة
تطوير تصاميم مقترحة ألطر التعليم والتطوير لتسهيل عملية التعيين للمدراء  	

والمشرفين والموظفين
التفريق بين سير العمليات الخامدة والفعالة وإدارتها وفقا لالحتياجات التشغيلية 	
استخدام نهج المزج للتطوير وتنفيذ خطط التطوير الفردي للمواهب ومن يتبعهم 	

:الفئات المستهدفة:
المتخصصون في التعليم والتطوير وقادة الفرق والمدراء وكذلك شركاء أعمال الموارد 
استراتيجيات وحدات  في صياغة  مباشر  دور  لهم  من  الدورة  تستهدف  كما  البشرية. 

التعليم والتطوير وتصميم األدوات المرتبطة بها واالهتمام بسير عملياتها.

محتويات البرنامج:

عمليات التدريب والتطوير:
مصطلحات كل من: التدريب ،التطوير وتطوير الموارد البشرية 	
فوائد التدريب والتطوير 	
االستثمار في التدريب 	
األسباب الرئيسية لفشل دورات التدريب 	
نموذج ISD للتدريب والتطوير 	
تحليل االحتياجات 	
تصميم وتقديم التدريب 	
تقييم التدريب 	

إناشء اسرتاتيجية التعليم والتطوير:
تحليل البيئة الداخلية والخارجية 	
وضع استراتيجيات التعليم والتطوير 	
متطلبات التعلم السلوكية 	
برامج التطوير الوظيفي 	
برامج التنمية اإلدارية 	
تحليل تكاليف وفوائد التدريب 	
معايير اختيار مشاريع التعليم والتطوير 	

مناذج التعليم والتطوير:
اتجاهات التعليم والتطوير التنظيمية 	
نماذج التعلم ذات التأثير الكبير 	
نماذج التعلم وأمثلة عن التعليم المستمر 	
الجداول الزمنية لمتطلبات التطوير 	

أطر التعلم وقوائم التدريب:
تطوير البراعة 	
تطوير الكفاءات 	
التطوير المهني 	
قوائم التدريب 	
أساليب التعلم 	

خطط التنمية الفردية:
برامج تنمية المواهب 	
آثار التطوير وتخطيط التعاقب الوظيفي 	
مخرجات مراكز التنمية 	
خطط التنمية الفردية 	
تنويع حلول التعلم 	
أساليب التدريب داخل العمل 	
أساليب التدريب خارج العمل 	



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

)استراتيجيات التعلم والتطوير في المنظمات الحديثة (

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.


