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 الدورة : وصف

 يعتبر التدريب من اكثر االستراتيجيات املعترف بها في مجال تنمية املوارد البشرية لتحسين األداء في مجال تنمية املوارد البشرية.

األداء الحالي واملستقبلي للعاملين عن طريق زيادة قدراتهم على اإلنجاز، أو أنه الجهود كما يعّد التدريب محاولة لتحسين 

اإلدارية والتنظيمية التي تهدف إلى تحسين قدرة الفرد العامل على أداء عمل معين،أو القيام بدور محدد في املنظمة التي يعمل 

 معها.

ل في: مديري التدريب، املخططين، املصممين للبرامج التدريبية،  يمثل املورد البشري أهم مورد في العمليات التدريبية 
ّ
وهو ممث

 أخصائي وسائل وتقنيات التدريب، املشرفين الفنيين واإلداريين واملدربين .

 

 هدف الدورة :

 تصميم و إلى أهمية ودور التدريب في املنظمات وتزويدهم بمهارات تحليل وتحديد االحتياجات التدريبية ا البرنامج يهدف هذ

البرامج التدريبية وتطبيقات الطرق الحديثة املرتبطة بها وإعداد خطط التدريب املتكاملة وأثر هذه االحتياجات في عملية 

 إعداد أو تصميم البرامج التدريبية ومدى مرونة الخطة .

 . ومهارات التغلب على مشكالت التنفيذ 

  باإلضافة إلى التعرف على املداخل واألساليب الحديثة في قياس العائد من التدريب لتحقيق التغذية املرتدة باإلضافة إلي

مناقشة األداء املتميز املرتبط بالعملية التدريبية من حيث استخدام النظم اإللكترونية الحديثة في تحديد االحتياجات 

 التدريبية .  

 عائد على اإلستثمار من التدريب.باإلضافة إلى قياس ال 

 :لفئة املستهدفة ا

 والحكومية جميع العاملين واملوظفين واملدراء واملسؤولين في القطاعات الخاصة. 

 محتوى الدورة :
 

 املحور األول: 

 : املفهوم الحديث للتدريب والتطوير اإلداري وأصول العملية التدريبية 

 املحاور املرتبطة بالعملية التدريبية 

 املفاهيم الحديثة في إدارة املوارد البشرية 

 اإلطار الفكري لعمالت تنمية وتطوير املوارد البشرية 

 املنهج االستراتيجي في تنمية وتطوير املوارد البشرية 

   انعكاسات الفكر االستراتيجي على التدريب والتطوير اإلداري 
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 مداخل عالج فجوات األداء بهدف تطوير األداء 

 مداخل التدريب والتطوير املالئمة 

 أنواع التدريب 

 الخطوات الخمس األساسية لعمليات التدريب والتطوير اإلداري والتنمية 

 أساليب التدريب والتطوير املختلفة 

 :املحور الثاني

    التدريبية وإعداد الخطط التدريبية والتطويرية املالئمة :تحديد وتحليل االحتياجات 

   تحديد االحتياجات التدريبية 

  أساسيات تحديد االحتياجات التدريبية. 

 لتحديد االحتياجات التدريبية املدخل املتكامل لتحديد االحتياجات التدريبية نحو إطار متكامل إلعداد برنامج عمل 

   االحتياجات التدريبيةأسس تحليل 

 :املحور الثالث

  : إعداد الخطط التدريبية 

 إعداد الخطط التدريبية 

 اإلستراتيجية للمؤسسة مداخل إعداد الخطة 

 إعداد خطة تدريب شاملة باستخدام الحاسوب 

 مليزانية تدريب باستخدام الحاسوب تصميم إطار 

 لتدريبإعداد موازنات ا 

 :الرابعاملحور 

   : مراحل ومداخل تصميم البرامج التدريبية 

 تصميم البرامج التدريبية. 

  االعتبارات الواجب مراعاتها عند تصميم البرامج التدريبية 

 لتصميم البرامج التدريبية التحليل املطلوب. 

 تصميم النهائي للبرنامج التدريبيال 
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 :الخامس املحور 

    املؤسسات التدريبية املتخصصة :تقييم عروض 

 تقييم عروض املؤسسات التدريبية املتخصصة 

  العرض الفني 

 العرض املالي 

 معايير املفاضلة بين العروض 

 :املحور السادس

   : تنفيذ البرامج التدريبية 

 تنفيذ البرامج التدريبية 

 .اختيار طرق وأساليب التدريب 

 .االهتمام باستخدام املعينات التدريبية 

 االستخدام الصحيح لألفالم التدريبية 

 .اختيار املدربين 

 .مصادر الحصول على املدربين 

 .قواعد اختيار املدرب املناسب 

 )توفير فريق تنفيذ التدريب )إدارة التدريب 

 املحور السابع: 

 ي مناهج قياس العائد من التدريب :متابعة وتقييم النشاط التدريب 

 متابعة وتقييم النشاط التدريبي. 

 (بعد -أثناء -املختلفة للرقابة على النشاط التدريبي )قبل املفاهيم. 

  التدريب قواعد تقدير تكاليف 

  مناهج قياس العائد من التدريب. 

 التدريبلقياس العائد من  استخدام أسلوب التكلفة/ العائد 

  :املحور الثامن

  قياس العائد على اإلستثمار من التدريبR  .O I : 

 ملاذا العائد على اإلستثمار ؟ 

  فى املنظمة لقياس لعائد على اإلستثمار املعايير العشرة الواجب توافرها. 
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  العائد من التدريب اإلطار العام لعملية تقيييم وقياس. 

  على اإلستثمارنموذج عملية العائد. 

  عملية العائد على اإلستثمار معوقات تطبيق 

   فوائد تطبيق عملية العائد على اإلستثمار 

 مؤسستك مهيأة لتطبيق العائد على اإلستثمار ؟ هل 

 :رسوم الدورة 
 

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

 

 :منهجية التدريب 
 

 .حلقات النقاش 

 . العصف الذهني 

 . مجموعات عمل 

 . تبادل ادوار 

 . حاالت عملية و تطبيقية 

  العرض. 

 

 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

 


