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 وصف الدورة :

 لتحقيق التميز وبناء القدرات التنافسية التي تمكن 
ً
اهتمت اإلدارة املعاصرة بمفهوم إدارة الجودة الشاملة باعتباره مدخال

املنظمات من التعامل بإيجابية في األسواق، وبفعل الضغوط التنافسية من ناحية، وتطورات ظاهرة العوملة من ناحية أخرى 

 ال غنى عنه في املنظمات املعاصرة التي أصبح التوجه نحو تطبيق مفاهيم وت
ً
قنيات إدارة الجودة الشاملة سمة حيوية ومطلبا

أصبحت األسواق العاملية تشكل الجانب األهم من نشاطها. كما ساهم انتشار املواصفة الدولية في تأكيد االتجاه نحو تطبيق 

 إدارة الجودة الشاملة. 

ة على إعداد املوارد البشرية القادرة على استيعاب وتطبيق تقنيات إدارة الجودة وقد كان التدريب أحد أهم اآلليات املساعد

 لتطبيق تلك التقنيات
ً
التدريب في ذاته نظام فرعي من نظام أكبر هو .و الشاملة، ولكن نشاط التدريب في ذاته لم يكن محال

 .رد البشرية"نظام  "تنمية املوارد البشرية" وهو بدوره نظام فرعي في نظام "إدارة املوا

 .هدف الدورة :

  الحقائبو  الخطط إعداد فى وخاصة ، باملؤسسة التدريب نظم تطوير  فى الشاملة الجودة بمفاهيم املشاركين مهارات تنمية 

 .التدريبية البرامج وتقييم قياس وكيفية ، التدريبية

 :لفئة املستهدفة ا

  واملستقبليون  الحاليون  التدريب أقسام ورؤساء مديرو 

  ملرؤوسيهم التدريبية االحتياجات تحديد الوظيفية مهامهم تتطلب الذين اإلدارية املناصب شاغلو 

 محتوى الدورة :
 

 مفهوم ادارة الجودة الشاملة في إدارة التدريب 

 مبادىء ادارة الجودة الشاملة في إدارة التدريب 

 أبعاد ادارة الجودة الشاملة في إدارة التدريب 

  عملية ادارة الجودة الشاملة في إدارة التدريباستراتيجيات قيادة 

 مراحل تطبيق ادارة الجودة الشاملة في إدارة التدريب 

 عناصر ادارة الجودة الشاملة في إدارة التدريب 

 معايير ومؤشرات نظام ادارة الجودة الشاملة في إدارة التدريب 

 أساسيات عملية التدريب 

 مثيل األدوارأساليب التدريب : املحاضرة , الندوة , ت 

 ), أنواع التدريب )الذاتي ، املباريات اإلدارية , اإليضاح التجريبي 

 قياس مهارات التدريب الفعال لدي املشاركين 

 تخطيط وادارة البرامج التدريبية 

 تقدير االحتياجات التدريبية 

 تصميم البرامج التدريبية 

 التدريب املقترن بالنتائج 
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 ادوات التدريب 

  التدريبيةتقييم البرامج 

 التدريب بين التكلفة والعائد 

 . منظومة التدريب ومقومات نجاح العملية التدريبية 

 التدريب كنظام متكامل 

 . مقومات نجاح العملية التدريبية 

 . تخطيط العملية التدريبية 

  املصادر ". -األساليب  -األهداف  -تحديد وتحليل وتصنيف االحتياجات التدريبية " املفهوم 

  و تصميم املناهج وإعداد الحقائب التدريبية .إعداد 

 . إعداد خطط وموازنات التدريب 

 . متابعة تنفيذ التدريب 

 . تحديد واختيار مناخ التدريب املناسب 

 .مهارات املتابعة واإلشراف أثناء تنفيذ البرامج 

 .مهارات افتتاح وتقديم البرامج 

 . تقويم التدريب 

 . أساليب تقييم املتدربين 

  تقييم املراكز التدريبية.أساليب 

 .أساليب تقييم البرامج التدريبية 

 . ممارسة عملية في إعداد منهاج تدريبي 

 .إعداد منهاج تدريبي 

 . إعداد العروض والتوضيحات باستخدام الحاسب اآللي 

 . ممارسة عملية في إدارة التدريب باستخدام الحاسب اآللي 

 إدارة العملية التدريبية . استخدام الحاسب اآللي وشبكات املعلومات في 

 

 رسوم الدورة :
 

  + بوفيه غداء استراحة 2السعر أعاله شامل عقد الدورة في قاعة فندق خمس نجوم + 

 

 :منهجية التدريب 
 

 .حلقات النقاش 

 . العصف الذهني 

 . مجموعات عمل 

 . تبادل ادوار 

 . حاالت عملية و تطبيقية 

 العرض. 
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 جدول توقيت الدورة :
 

 املحاضرة االولى  10:00 – 08:00

  استراحة  10:15 – 10:00

 املحاضرة الثانية  12:15 – 10:15

 استراحة + صالة  12:50 – 12:15

 املحاضرة االخيرة + مناقشة عامة 14:10 – 12:50


