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يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

ادارة المواهب : القيادة والتوجيه 
والتدريب والتطوير الوظيفي

 بناء المواهب وتطوير القدرات لمواكبة
جداول االعمال وعدم اليقيين
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مقدمة:

تعتبر استراتيجيات تطويروتنمية وادارة المواهب ، من أبرز االستراتيجيات الفعالة التي تشكل جزًءا ال يتجزأ من نجاح وتطور أي منشأة كانت؛ تواجه المؤسسات اليوم العديد من 
التحديات عندما يتعلق األمر بإدارة مواهبها بشكل فعال، تجبر االتجاهات الديموغرافية للمؤسسات والشركات على تسريع جهودها لبناء خط أنابيب لقادة المستقبل.، يجب على 

المؤسسات والشركات تطوير استراتيجيات المواهب التي تتسم بالذكاء والفعالية في إشراك رأس المال البشري الرئيسي واالحتفاظ به. 

 ال تقتصر إدارة المواهب على الحصول على األشخاص المناسبين في المؤسسة فحسب - بل إنها مجرد نقطة البداية. يتعلق األمر بتحديد المواهب واكتسابها وتطويرها واالحتفاظ 
بها واإلدارة المهنية الدقيقة وتخطيط التعاقب الوظيفي، وكل ذلك يتم بما يتماشى مع األهداف االستراتيجية للمؤسسة والثقافة التنظيمية.  في هذه الدورة التدريبية  تعلم كيفية التعامل 
مع إدارة المواهب كعملية ديناميكية وشاملة في مؤسستك لجني فوائد الموظفين المهرة والموهوبين الذين يساعدون المنظمة على تحقيق أهدافها االستراتيجية بنجاح،  تتناول هذه 
الدورة إدارة المواهب كعملية منهجية وديناميكية، وتقدم موضوعات :  تحديد المواهب واكتسابها ،  إدارة األداء ،  المشاركة واالحتفاظ ،  التعلم والتطوير ،  المكافأة والتقدير )بما في ذلك 

المكافآت والمزايا( ،  التطوير الوظيفي ، وتخطيط التعاقب الوظيفي.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

تحليل الحواجز الحالية التي تحول دون اكتساب المواهب واالحتفاظ بها والتطوير الوظيفي وما إلى ذلك وتطوير حلول مخصصة �	
كيفية تقييم نهج المؤسسة إلدارة المواهب ومواءمتها مع استراتيجية العمل الشاملة �	
 فهم القوى العاملة الحالية للمؤسسة واالحتياجات المستقبلية وسد الفجوة باستخدام استراتيجيات إدارة المواهب �	
 استخدام نهج متكامل إلدارة المواهب إلنشاء استراتيجية وخطة تنفيذ بناء على أولويات المنظمة �	
 طرق لتحديد أدوات وعمليات تقييم المواهب وتحديدها التي تتوافق مع فلسفة المواهب في المؤسسة�	
 تعزيز أداء المواهب داخل المنظمة من أجل التطوير واالحتفاظ وتخطيط التعاقب الوظيفي �	
 وضع استراتيجيات لتطوير المواهب الرئيسية وإشراكها واالحتفاظ بها �	
 تقنيات لتعزيز ثقافة تدعم جهود إدارة المواهب وتقدم العالمة التجارية للتوظيف في المؤسسة �	
 كيفية قياس فعالية برامج المواهب الفردية ومراقبة صحة نظام إدارة المواهب في المؤسسة �	
 تدريب القادة داخل المنظمة لرعاية المواهب ورفع القدرات داخل فرق عملهم�	
 الوصول إلى األدوات والقوالب والموارد العملية التي يمكن تطبيقها على الفور �	

المنهجية:

تستخدم هذه الدورة مزيجاً من تقنيات التدريب التفاعلية مثل المحاضرات ودراسات الحالة واألنشطة الجماعية والتمارين العملية وانشطة المحاكاة، وتقدم أيضاً أفضل الممارسات 
في مجاالت تنمية وتطوير المواهب وتحقيق الرشاقة التنظيمية.

 الفئات المستهدفة :

 دورة إدارة المواهب البرشية هذه مناسبة: 

 مدراء الموارد البشرية �	
 رؤساء وظائف الموارد البشرية �	
 شركاء أعمال الموارد البشرية �	
 كبار المديرين التنفيذيين للموارد البشرية والمديرين والمستشارين والمسؤولين الذين يرغبون في المساهمة في تطوير وتنفيذ استراتيجية الموارد البشرية. �	
 كبار المسؤولين والرؤساء وأعضاء مجلس اإلدارة ومديري الشركات ورؤساء األقسام وجميع أولئك الذين هم على أعلى المستويات في المنظمة المهتمين بتطوير معرفة �	

متعمقة بإدارة المواهب والموارد البشرية االستراتيجية. 

ادارة المواهب :
القيادة والتوجيه والتدريب والتطوير الوظيفي

المحتويات األساسية:

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER
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ادارة المواهب :
القيادة والتوجيه والتدريب والتطوير الوظيفي

المحتويات األساسية:

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

أاسسيات إدارة المواهب :

 تعريف إدارة المواهب �	

 عناصر إدارة المواهب �	

 جذب المواهب وتطويرها واالحتفاظ بها �	

آلية اكتشاف الموظفين الموهوبين داخل المؤسسة�	

 إدارة الحياة المهنية �	

تأثري االجتاهات العالمية عىل اكتاسب المواهب:

نظام القوى العاملة�	

اقتراح القيمة الفردية مقابل عرض قيمة الموظف�	

من المهن إلى التجارب والتنمية�	

نهاية الوظائف الثابتة كما نعرفها�	

 اسرتاتيجية إدارة المواهب :

 ما هي الموهبة؟ وما هي إدارة المواهب؟ �	

 عملية إدارة المواهب �	

 صياغة استراتيجية فعالة إلدارة المواهب �	

طرق الحفاظ على الموظفين الموهوبين داخل المؤسسة�	

بناء خطط اإلحالل الوظيفي�	

بناء استراتيجية إدارة المواهب�	

تقييم 360 درجة�	

إدارة المواهب كعملية مهنجية وديناميكية:

حديد المواهب واكتسابها ،  و إدارة األداء ،�	

 المشاركة واالحتفاظ ،  �	

التعلم والتطوير�	

 المكافأة والتقدير )بما في ذلك المكافآت والمزايا( �	

 التطوير الوظيفي ، وتخطيط التعاقب الوظيفي �	

 ختطيط التعاقب الوظيفي :

 تحديد تخطيط التعاقب الوظيفي �	

 التخطيط االستراتيجي لتعاقب الموظفين �	

 خط أنابيب القيادة الخاص بك �	

 تقييم برنامج تخطيط تعاقب الموظفين �	

 جمموعة أدوات إدارة المواهب وختطيط التعاقب الوظيفي :

 إجراء مسح بيئي �	

 تحليل الفجوات تحديد المواقف الحرجة �	

 عوامل النجاح الحاسمة �	



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

)ادارة المواهب : القيادة والتوجيه والتدريب والتطوير الوظيفي(
 بناء المواهب وتطوير القدرات لمواكبة جداول االعمال وعدم اليقيين

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.


