
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام
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تصميم و ربط إدارة الكفاءات بأهداف العمل 

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

مقدمة:

عندما يتم تعريف الكفاءات وإدارتها بشكل صحيح ، يكون للكفاءات دور أساسي تلعبه في تطوير المواهب وتحقيق أهداف واستراتيجيات الشركة. تساعد الكفاءات االستراتيجية رفيعة 

المستوى وإبالغ كبار المديرين التنفيذيين من خالل التعرف على هؤالء خصائص العمل التي هي أقل سهولة في تحديدها. 

تركز الكفاءات ، حتى على المستوى االستراتيجي / المؤسسي ، إلى حد كبير على المهارات والسمات والسلوكيات والقدرات التي يتطلبها عنصر الموارد البشرية لتنفيذ استراتيجية 

العمل.   باإلضافة إلى ذلك ، فإن الكفاءات على هذا المستوى لها دور محدد تلعبه في تحديد وتوضيح المهارات والسلوكيات المطلوبة في أعلى المنظمة.

ستزود هذه الدورة المكثفة والتفاعلية حول تصميم و ربط إدارة الكفاءات بأهداف العمل ، المشاركين  بالمعرفة المطلوبة والفهم والمهارات العملية والممارسات الحديثة لتصميم وتطوير 

واستخدام وتقييم الكفاءات وأطر الكفاءات في مؤسساتهم. 

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

تحديد الكفاءات وشرح الدور الهام الذي تلعبه في الموارد البشرية والمؤسسة�	

تحليل المكونات الرئيسية للكفاءات واالختالفات بينها�	

تصميم وإنتاج إطار ونموذج الكفاءة عن طريق استخراج الكفاءات من خطط العمل�	

تطبيق الكفاءات في عمليات االستقطاب واالختيار�	

استخدام الكفاءات لتقييم االحتياجات التدريبية وتحديد المواهب ووضع خطط التعاقب الوظيفي�	

االستفادة من الكفاءات والمؤشرات السلوكية في نظم تقييم األداء�	

المنهجية:

تجمع هذه الدورة بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي لمواضيع الدورة، والتمارين التطبيقية ودراسة الحاالت وانشطة المحاكاة، باإلضافة إلى مناقشات المائدة المستديرة التي تحاكي 

المواقف الحقيقية وتسمح لهم بترسيخ المعرفة والمهارات .

الفئات المستهدفة:

رؤساء الموارد البشرية، رؤساء األداء، رؤساء إدارة المواهب، رئيس التعلم، محترفو التطويرالوظيفي والتنظيمي والفعالية التنظيمية  والشركاء التجاريون والعاملون في وظائف 

للمدراء والقادة والمشرفين ورؤساء االقسام في المؤسسات التي تنوي استخدام الكفاءات كإطار لالستقطاب واختيار  الموارد البشرية والتدريب والتطوير. هذه الدورة مفيدة أيضاً 

وتدريب الموظفين.
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تصميم و ربط إدارة الكفاءات بأهداف العمل 

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

:)HRM( إدارة الموارد البرشية

تعاريف وأهداف إدارة الموارد البشرية�	
الوظائف الرئيسية للموارد البشرية�	
أمثلة على المخططات الهيكلية للموارد البشرية�	
دورة االستقطاب واالختيار�	
دورة التدريب والتطوير�	
دورة إدارة األداء�	
دورة التعويضات والمزايا�	

الكفاءات : التارخي والتعاريف:

تاريخ الكفاءات�	
األصول والتعاريف�	
مكونات الكفاءات�	
االختالفات بين المعرفة والمهارات والكفاءات�	
نموذج الجبل الجليدي�	
الكفاءة مقابل األهلية�	

أطر ومناذج الكفاءة:

أنواع الكفاءات�	
المستويات النموذجية للكفاءة�	
استخدام المؤشرات السلوكية�	
المؤشرات السلوكية مقابل مؤشرات األداء�	
تخصيص مستوى المؤشرات السلوكية�	
ملف الكفاءة الوظيفية مقابل الوصف الوظيفي�	
ملف الكفاءة الوظيفية والملف الشخصي�	
تحليل تباين الكفاءة�	

حتليل الكفاءة:

استخراج الكفاءات من الخطط االستراتيجية�	
مقدمة حول استراتيجيات الموارد البشرية:�	
الرؤية والرسالة�	
عوامل النجاح الحرجة:�	
مجاالت النتائج الرئيسية�	
الكفاءات األساسية�	
القيم األساسية�	

االختيار المبين عىل الكفاءة:

تحديد متطلبات الوظيفة�	

تصميم المقابالت المبنية على الكفاءة�	

إجراء المقابالت المبنية على الكفاءة�	

االختيار المبني على الكفاءة�	

الكفاءات يف جمال التدريب والتطوير:

	�)TNA( تحليل االحتياجات التدريبية األساسية

تقييم االحتياجات التكنولوجية المبنية على الكفاءة�	

الكفاءات في تخطيط�	

التعاقب الوظيفي�	

تعيني الكفاءات الوظيفية:

فهم الكفاءات المطلوبة لتنفيذ وظائف مختلفة في المؤسسة�	

إنشاء قاموس الكفاءات للمنظمة�	

تعيين مستوى الكفاءات المطلوبة في األدوار المهمة في الهيئة�	

جعل عمليات أخرى للموارد البشرية تستند إلى الكفاءة�	

إدارة األداء:

تطوير فلسفة إدارة األداء للهيئة�	

تطوير أدوات قياس األداء لكل وظيفة في الهيئة�	

تطوير قاعة البيانات المتعلقة بأداء الموظفين�	

التوفيق بين األداء العاملين وبين المزايا والتعويضات�	

بناء إدارة للموارد البرشية مبينة عىل الكفاءات:

مفهوم االدارة المبنية على الكفاءات�	

تصنيف الوظائف في المسارات الوظيفية وفقا لمنهجية اإلدارة المبنية على �	

الجدارات

تفاعل االدارة المبنية على الجدارات مع ادارة المواهب�	

أسس لتطبيق إطار اإلدارة المبنية على الجدارات ونظام إدارة المواهب�	

أدوات قياس منهجية اإلدارة المبنية على الجدارات�	

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: 

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

)تصميم و ربط إدارة الكفاءات بأهداف العمل (

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.


