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التطوير والتدريب الوظيفي :
ادارة وممارسات ومنهجيات جديثة

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

مقدمة:

يهدف التطوير الوظيفي والتدريب، إلى إعداد الموظفين علمياً وعملياً إلى المستوى الذي يمكنهم من أداء واجبات وظائفهم بكفاءة، وإتاحة السبل لالرتقاء إلى الوظائف العليا في السلم 

الوظيفي. لقد أدت متطلبات بيئة األعمال التنافسية، وظهور نهج أكثر تحوال الى والتركيز على تمكين الموظفين ومساءلتهم، وإلى زيادة استخدام أنشطة التدريب والتوجيه وغيرها من 

أنشطة التطوير الوظيفي في أماكن العمل في جميع أنحاء العالم.

ستقدم هذه الدورة التدريبية للمشاركين المهارات واحدث المنهجيات واستكشاف أفضل الممارسات في مجال التدريب والتوجيه والتطوير الوظيفي  وإدارة الحياة المهنية في مكان 

العمل. وتلقي هذه الدورة الضوء أيضا استراتيجيات تنمية وتطوير الموارد البشرية الناجحة وادارة التعلم والتطوير ، وتوفير الموارد وإدارة المواهب، واالحتفاظ بالمواهب وتطويرها 

والتدريب والتطوير الوظيفي.

اهداف الدورة:

بهنايةهذهالدورةالتدريبية،سيتمكنالماشركونمن:

 إظهار   مهارات التدريب الفعالة  	

 االستفادة من   تقنيات التدريب واإلرشاد الحديثة في مكان العمل  	

قيادة وإدارة التدريب والتطوير الوظيفي الفعال 	

 تطبيق   تقنيات التدريب التحفيزي  	

 تخطيط      التطوير الوظيفي التدريب والتعلم  لألفراد  	

 تصميم     التطوير الوظيفي والتدريب ،التي  ترّكز على االحتياجات واالولويات المؤسسية الخاصة 	

التدرب على تحديد االحتياجات التدريبية وإعداد البرامج التدريبية المبنية على الجدارات 	

تمكين الموظفين من النجاح وتحسين األداء المؤسسي من خالل التدريب والتعلم  والتطوير الفعال 	

المنهجية:

 هذه الدورة التدريبية من يوروماتيك، سوف تستخدم مجموعة متنوعة من تقنيات التعلم لضمان أقصى قدر من الفهم واالحتفاظ بالمعلومات المقدمة. وسيتم عرض هذا بأسلوب تقديم 

تعاوني للغاية. وستتخلل األنشطة الفردية والجماعية. وعروض الفيديو وعمليات المحاكاة، ، والمناقشات والتمارين الجماعية، والعروض التقديمية وانشطة المحاكاة. 

الفئات المستهدفة:

مدراء إدارات التطوير الوظيفي والتدريب و الموارد البشرية في القطاع الحكومي والخاص والمنظمات، رؤساء أقسام التعلم والتطوير والمرشحون لها في المستقبل موظفو أقسام 

وإدارات التدريب،  متخصصو التعلم والتطوير، و شركاء األعمال الموارد البشرية .
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المحتويات األساسية:

التطوير والتدريب الوظيفي :
ادارة وممارسات ومنهجيات جديثة

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

المفاهيماألاسسيةللمواردالبرشية:
األدوار الجديدة إلدارة الموارد البشرية 	
رؤية ورسالة وأهداف وقيم إدارة الموارد البشرية 	
اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية 	
الهيكل التنظيمي الفعال 	
تطبيق عملي 	

ختطيطالمواردالبرشية:
مفاهيم تخطيط الموارد البشرية 	
التنبؤ باالحتياجات النوعية والكمية من الموارد البشرية 	
مفهوم الطلب والعرض للموارد البشرية 	
إعداد خطة الموارد البشرية للمؤسسة 	
حاالت العجز والفائض في الموارد البشرية 	
تطبيق عملي 	

مهنجياتالتدريباحلديثة:
 أنواع التدريب في مكان العمل  	
 التمييز بين التدريب والتوجيه واإلرشاد  	
 مهارات التدريب الرئيسية لألداء الفعال  	
 تقييم مهارات التدريب  	
 الوفاء بالمبادئ التوجيهية األخالقية والمعايير المهنية  	
	  PEDICR & GROW تقديم نماذج التدريب 

افضلمماراستالتدريبوالتطوير:
المفاهيم الحديثة في التدريب والتطوير 	
استراتيجيات تحديد االحتياجات التدريبية 	
كيفية تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية 	
أساليب تقييم البرامج التدريبية 	
تطبيق عملي 	

مهاراتاالتصالالمتقدمةللتدريبوالتوجيه:
 فهم الذات واآلخرين - أنماط التواصل الشخصية  	
 أهمية االستماع النشط  	
 اللغة - اللفظية وغير اللفظية  	
 الدمج - إجراء جلسة تدريب  	

تقنياتومماراستالتوجيه:
 أهداف وفوائد التوجيه  	
 برامج اإلرشاد المؤسسي  	
 التقنيات األكثر شيوعاً بين المرشدين  	
 عالقات التوجيه: رسمية وغير رسمية  	
 المزالق التي يجب تجنبها للتوجيه الفعال  	
 الدمج - إجراء جلسة توجيه 	

مبادئالتعلموالتنمية:

 فهم التنمية البشرية والتعلم  	
 أنماط التعلم 	
 أفضل الممارسات في مجال التطوير الوظيفي  	
 التخطيط الوظيفي وإدارة المواهب  	

متكنيالمؤساستمنأجلاألداءالفعال:

 قضايا مكان العمل المشترك  	
	  )EAPs( تطوير برامج المشورة في مكان العمل 
 إدارة الصراع في مكان العمل  	
 التدريب لمعالجة الصراعات والحد من حّدة نشوبها  	
 تقييم االستعداد التنظيمي لالستدامة  	
 تخطيط العمل الشخصي 	

إدارةوتقييمأداءالمواردالبرشية:

االتجاهات الحديثة في تقييم األداء 	
تقييم األداء التخاذ القرارات في مجال إدارة الموارد البشرية 	
العناصر األساسية لتقييم األداء 	
طرق إعداد خطة تقييم األداء 	
الرضا الوظيفي و أدوات وأساليب التحفيز 	
اهتمامات واحتياجات الموظفين داخل العمل 	
إدارة العالقات داخل العمل 	
المشاركة في اإلدارة 	
اإلنتماء الوظيفي 	
إدارة معدل دورات الموظفين 	

مهنجيةالكفاياتيفإدارةالمواردالبرشية:

تحليل الوظائف ووضع األوصاف الوظيفية باستخدام منهجية الكفايات 	
تصنيف الوظائف والعوائل الوظيفية باستخدام منهجية الكفايات 	
تخطيط الموارد البشرية واالستقطاب بالكفايات 	
تقييم األداء والتدريب بالكفايات 	
خطوات تطوير قاموس الكفايات الوظيفية: 	
مكونات قاموس الكفايات الوظيفية 	
تطوير الكفايات المؤسسية 	
تطوير الكفايات التنظيمية 	
تطوير الكفايات الفنية 	
مؤشرات الكفاية الوظيفية 	
أسئلة الكفاية الوظيفية 	



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

)التطوير والتدريب الوظيفي : ادارة وممارسات ومنهجيات جديثة(

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.


