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 دبـي ، االمارات 2222نوفمبر  24 – 22

 
 
 

يعتبر التدريب وسيلة مكلفة ولكن قوية للتطوير الفردي والمنظماتي. وكي ينجح التدريب ويكون فعااًل فإن 
الخطوة األولى في هذا السياق هي إجراء تحليل دقيق لالحتياجات و احتياجات العمل.  عليه أن يتناغم مع

التدريبية في المنظمة. ويتم في الغالب تنفيذ هذا التحليل دون تفكير كاٍف باألهداف المتوخاة منه 
 والمستفيدين منه ودون تقييم نتائجه.

طبيعة العمل في منظماتهم واحتياجاتها ب ن لديهم معرفةويجب على مديري وأخصائي التدريب أن يكو
كما يجب أن ين ومتى يتعلم الناس بشكل أفضل ، المتغيرة ، وأن يكونوا على دراية جيدة بكيف ولماذا وأ

يكون لديهم مجموعة من المهارات مثل تقديم االستشارات وتصميم الدورات والتقييم . سيساعدك هذا 
المحترف وتزودك بأنشطة القيمة المضافة التي ستشكل عالمة البرنامج على تطوير وتنمية دور المدرب 

 فارقة في عملك ومنظمتك.
 



 
 

 منهجية التدريب:
اعل المشـاركة وتبـادل الخبـرات بـين المشـاركين والمـدرب مـن خـالل ور  العمـل على تفبرنامج يقوم هذا ال
بحيـ  ،  مكتملةعملية  والتمارين الجماعية اليومية وذلك باستخدام نماذج وأدوات تجعل التدريبالتدريبية 
يــيم المتــدرب فــي نهايــة البرنــامج ملمــا بأســس وأدوات تحليــل االحتياجــات التدريبيــة ولديــة األداة لتقيكــون 

 وقياس العائد من التدريب على مستوى الفرد والمنظمة. 
 

 الهدف العام للورشة التدريبية:
 

 أهمية النشاط التدريبي في بناء المنظمات المعاصرة. -

 فهم العملية التدريبية وأسس مراجعة األنشطة المتعلقة بها. -

 قياس فاعلية أنشطة التدريب والتطوير على أداء المنظمة.   -
 من التدريب والتطوير على المنظمة.حساب العائد راجعة م -
 على مستوى الفرد والمنظمة. تحديد الفائدة المتوقعة من التدريب -   

 

 : أهمية الورشة التدريبية للمتدربين
 

 وموقعه من العملية التدريبية.مثل  المعلومات واالتجاهات والمهارات التعرف على  -

 . ة من خالل نموذج الهيكل التنظيميتحليل االحتياجات التدريبي التدرب على عمل -

 . التأكد من زيادتها لقيمة المنظمةتقييم العملية التدريبية و التدرب على كيفية  -

 . Kirk Patrickنموذج من خالل البرامج التدريبية تقييم التدرب على كيفية  -
 .العملية التدريبيةدريب ومساهمات التدرب على كيفية قياس عائد الت -

 

 لمن هذا الورشة التدريبية؟
 

 

 .ونوابهمالموارد البشرية مدراء  -
 .مدراء التدريب والتطوير الوظيفي  -
 مدراء تخطيط القوى العاملة . -
   مدراء شئون الموظفين . -
 خصائي الموارد البشرية .أ -
 أخصائي التدريب . -
  لتدريب .لعاملون في مجال الموارد البشرية واا -



 

 
 المحتوى العلمي للورشة التدريبية:

 

 ية:التدريبالعملية الهدف األساسي من إدراك  *
  العليا واألفراد خصوصاً موقع التدريب من اإلدارة. 

 . دور العاملين في العملية التدريبية 

 .فهم وترتيب أولويات التدريب 

 ات.بوظائف المدير وعملية اتخاذ القرار  عالقة التدريب 

 جاهات والمهارات من خالل التدريب.مثل  المعلومات واالت 
 

 (:TNA) تحليل االحتياجات التدريبية* 

 .من الرؤية إلى التقييم 
 .وضع خطة تدريب هيكلية 

  .أسس وأدوات تحليل االحتياجات 

  الشخصية (. –المهنية  –تحليل االحتياجات على ثالثة مستويات ) المؤسسية 

 ت التدريبية وتطلعات اإلدارة العليااالحتياجا. 

 .دور إدارة الموارد البشرية 
  جراءاتها المتطورة.ا  و عملية تحديد االحتياجات التدريبية 
  بعة لتحليل االحتياجات التدريبية.األقسام األر 

 

 : أدوات متابعة وتقييم التدريب* 
 .الهدف من التقييم مقارنة بالمبررات 

 والمنظمة .  برنامج والمتدربمستوى ال تقييم التدريب على 

 . اإلبالغ عن النتائج والتقارير 

 .اختيار وتقييم قدرات المدرب وأساليبه 

 والوسائل التدريبية. اعتماد األنشطة 



 
 
 
 

 :.  Kirk Patrickنموذج باستخدام  مستويات التدريب* تقييم 

  المستوى األول : قياس ردود فعل . 
  رف. التعلم والمعاالمستوى الثاني : قياس 
 السلوك .  المستوى الثال  : قياس تغيير 
  المستوى الرابع : قياس النتائج . 

 

  من التدريب:قياس العائد * 
 قياس نجاح التدريب.  

 حديد و قياس تكلفة التدريبت. 

 تحديد الفائدة المتوقعة من التدريب. 

 حساب العائد على استثمارات التدريب. 

 تطويع عملية قياس وحساب العائد. 

 
 :بيانات النشاط *
 .اسطنبول ، تركيا 2222سبتمبـر  8 – 4 :األول تاريخ االنعقاد -

 

 .دبـي ، االمارات 2222نوفمبر  24 – 22 :األول تاريخ االنعقاد -
 

 (.الغداءو  الكوفيو  الشهادةو المادة العلمية شخص الواحد. )شاملة: دوالر أمريكي( لل 2722) التكلفة المالية:* 
 

أو مراسلتنا على  (. 965 +-79997779يرجى االتصال على الهاتف المباشر ) * لمزيد من االستفسار:
 www.human-focus.netعبر موقعنا االلكتروني:  أو،   info@human-focus.netااليميل: 
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