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بناء وادارة خطط التطوير المهني القائمة على الكفاءات

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

مقدمة:

يعتبر تطبيق نظام للتطوير المهني في المنظمات  امرا حيويا  يدعم استراتيجيات تطوير الكوادر البشرية والرامية إلى استقطاب أفضل الكفاءات واالحتفاظ بها لضمان الحفاظ 

على المكتنة التنافسية دوماً. يمكن أن تتباين المهارات والكفاءات  التي تحتاج إليها المؤسسات المختلفة تبايناً كبيراً، ما يعني أن التطوير المهني الفّعال يتطلّب فهماً حقيقياً للسياق 

المحّدد وأعمال المؤسسة. 

ان وضع خطط  للتطور المهني القائمة على الكفاءات، سيهيئ جميع موظفي المؤسسة او الشركة لقياس قدراتهم المهنية، وتوقع المهارات المطلوبة مستقباًل، مع االلتزام بالتعلم 

والتقدم المستمرين. وبذلك سيحظى جميع الموظفين بفرصة توظيف أبرز قيم  مؤسساتهم في خطط التطور المهني الخاصة بهم، مما سيدعم سعيهم نحو التميز واالبتكار في  

مسيرتهم المهنية ، كما وسيعزز من دور القيادة والتعاون بتحقيق األهداف على المستوى المؤسسي . وتوثق خطة التطوير المهني األهداف وتطوير المهارات والكفاءات المطلوبة 

واألهداف التي سيحتاج الموظف إلى تحقيقها من أجل دعم التحسين المستمر والتطوير الوظيفي.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

فهم الدور االستراتيجي الدارة التطوير المهني واالداري½	

أفضل الممارسات في مجال التطوير المهني على غرار المنظمات الرائدة في العالم ½	

فهم أهمية تطوير ومواءمة استراتيجية التطوير المهني مع استراتيجية المؤسسة½	

فهم إطار عمل تطوير إستراتيجيات التطوير المهني واالداري½	

التعرف على أحدث آليات وسائل عمل الموارد البشرية والتعرف على أفضل الممارسات في تنمية كفاءة وفعالية التطوير اإلداري.½	

إكساب المشاركين بالمعلومات األساسية حول نماذج التميز المطبقة في عمليات التطوير المهني المستمر.½	

التعرف على مراحل ومصادر التطوير المهني المصاحب لنظم األيزو والجودة الشاملة.½	

التعرف على األساليب الحديثة في تهيئة الهيكل التنظيمي كخطوة أساسية من خطوات التطوير والتميز التنظيمي.½	

خلق بيئة إيجابية تعمل على جذب أفضل المواهب وتدريبها وتطويرها اإلحتفاظ بها½	

التعرف على أساسيات بناء وإعداد خطط تطوير الكفاءات والمهارات½	

المنهجية:

تعتمد هذه الدورة على تطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بإدارة خطط التطوير المهني، وتقدم خبرات تطبيقية مهنية حديثة للمشاركين، كما تستخدم هذه الدورة مزيجاً متكاماًل من 

مناهج التدريب المتعددة كالمحاضرات ودراسات الحالة التطبيقية المهنية الواقعية واألنشطة الجماعية وتبادل الخبرات. وسيتعرف المشاركون على استراتيجيات التطوير من خالل 

تصميم خطط تطوير تعتمد على كفاءات ومواهب الموارد البشرية حتى يصبح المورد البشري شريك نجاح للمنظمة.

الفئات المستهدفة:

مدراء ورؤساء اقسام الموارد البشرية وشؤون الموظفين والتدريب والتطوير الوظيفي

موظفى أقسام وإدارات الموارد البشرية والتدريب والتطوير الوظيفي

المهتمين بخطط التطوير وتقييم كفاءات الموارد البشرية
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المحتويات األساسية:

بناء وادارة خطط التطوير المهني القائمة على الكفاءات

التطوير المهين وتنمية الكفاءات اإلدارية:

مفهوم التطوير المهني المستمر½	

التطوير المهني والكفاءة½	

المفهوم العلمي والتطويري لـ "تنمية الكفاءات"½	

المقصود بنقاط التطوير المهني المستمر½	

التطوير المهني المستمر و دوافع االهتمام بتنمية الكفاءات½	

الطرق العلمية الحديثة لتطوير الكفاءات المهنية والشخصية½	

مجاالت تنمية الكفاءات المهنية½	

حالة عملية½	

كيفية التخطيط لعملية التطوير المهين المستمر؟

ما هو التطوير المهني؟½	

طرق التطوير المهني.½	

خطوات وآليات وضع خطة التطوير المهني.½	

آليات تقويم خطط التطوير المهني½	

مصادر التطوير المهني½	

آليات وضع الجدول الزمني لتنفيذ خطة التطوير المهني½	

النموذج الياباني في خطط التطوير المهني المستمر½	

حالة عملية½	

آليات إعداد نظام التطوير المهين و دور اإلدارة الوسطى والعليا:

أسباب ظهور مصطلح التطوير المهني.½	

مراحل ظهور التطوير المهني.½	

مستويات التطوير المهني الفعال )حالة عملية(½	

تصنيف التطوير المهني )إستقصاء(½	

العالقة بين التطوير للموظفين والتطوير لمهنة البشر.½	

آليات قياس وتقييم نتائج التطوير المهني.½	

مسئوليات التطوير المهني½	

متى يتم تطبيق التطوير المهني؟½	

حالة عملية½	

التطوير المهين وعالقته بتنمية المواهب:

	½Talent Management مفهوم إدارة المواهب

التقنيات الحديثة في تنمية معارف ومواهب العاملين½	

السمات السلوكية للموهوبين½	

السمات السلوكية للموهوبين والسلوكيات الدالة عليها½	

أسباب ظهور مصطلح إدارة المواهب البشرية½	

تغيير مالمح الوظيفة ومتطلبات األداء½	

ارتفاع مستويات التعليم½	

تعقد المهام اإلدارية½	

زيادة درجة التدخل الحكومي½	

أهمية إدارة المواهب البشرية في منظمات األعمال½	

تصنيف المواهب داخل المنظمة الواحدة½	

مميزات قائد المواهب½	

التطوير المهين القائم عىل الكفاءات:

تعريف الكفاءات½	

الفرق بين الكفاءات والمهارات½	

عالقة الكفاءات بالمهارات الفردية والجماعية½	

مرحلة تحليل ووصف الكفاءات المطلوبة لعملية التطوير½	

مرحلة تحديد الكفاءات األساسية لعملية التطوير½	

مراحل إعداد الكفاءات½	

نظم ومعايير األيزو الواجب توافرها في التطوير المهني½	

التطوير المهين وتطوير الماسرات الوظيفية:

توصيف وتحليل وتقييم وترتيب الوظائف و دوره في تنمية المسار الوظيفي½	

تقييم األداء و أثره على تطوير وتنمية المسار الوظيفي½	

التدريب وتنمية و دوره في تخطيط المسار الوظيفي½	

وسائل ربط تخطيط القوى العاملة مع تطوير المسار الوظيفي والتدريبي½	

مقومات نظم تخطيط وتطوير وتنمية المسار الوظيفي½	

أساليب نصميم خطط وبرامج تطوير المسار الوظيفي½	

نموذج "دكتور معدي" لتنمية وتطوير المسارات الوظيفية½	

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



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:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.½	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971½	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي: 

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة½	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)بناء وادارة خطط التطوير المهني القائمة على الكفاءات(

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.


