Knowledge Middle Earth Training Center
Human Resource Training & Development Center

دورة التميز يف حقل الكفاءات

ورفع مستوى االحالل الوظيفي ابلعمل احلكومى
اهلدف من الربانمج:
يهدف الربانمج إىل تعريف املشاركني مبفاهيم و معايري النموذج االورويب للتميز ) (EFQMو كيفية
استخدام هذا النموذج يف خمتلف املؤسسات والوحدات التنظيمية احلكومية واخلاصة وبصرف النظر عن
طبيعة املؤسسة لتحديد نقاط القوة و فرص التحسني و من مث الوصول اىل التميز املستدام يف األداء
واالجنازات لتحقيق مستوايت ابهرة ضمن املنظومة املؤسسية للجهة املعنية كما يهدف ايل ختطيط التعاقب
أو االحالل الوظيفي وهى عملية تقرير األدوار احلرجة أو احلامسة وحتديد وتقييم اخللفاء احملتملني وتزويدهم
ابملهارات واخلربات املناسبة للفرص احلالية واملستقبلية..

حماور الربانمج:

 التعرف على املفاهيم الثمانية األساسية للتميز املؤسسي
 التعرف تعريف التميز املؤسسي من حيث املفاهيم و املكوانت و منهجيات الوصول اىل التميز
املستدام.
 على املعايري التسعة للتميز و كيفية تطبيق هذه املعايري
 كيفية استخدام "منوذج التميز" لتوليد التحسينات اإلجيابية
 االملام ابملفاهيم واألركان األساسية لألدارة االسرتاتيجية واخلطط االسرتاتيجية.
 حتديد املتطلبات األساسية للخطط االسرتاتيجية.
 حتديد اخلطوات الرئيسية لعملية التخطيط االسرتاتيجي.
 حتليل املؤثرات البيئية الداخلية واخلارجية الىت تؤثر على اداء املنظمة ىف حتقيق األهداف
 امتالك جمموعة من املهارات االدارية والفنية الالزمة لوضع اخلطط والسياسات والربامج
االسرتاتيجية ومتابعتها والرقابة عليها.
 اختاذ القرارات االسرتاتيجية والالزمة لتحقيق األهداف.
 جتنب األخطاء الشائعة ىف عملية التخطيط االسرتاتيجى.
WWW.KMETC.ORG.UK
·Office 314, Rak Bank Building, Umm Ramool - Dubai UAE

Tel.: +971 )4) 238 4881 | Email: info@kmetc.org.uk| P.O. Box: 299260, Dubai-U.A.E

Knowledge Middle Earth Training Center
Human Resource Training & Development Center

 وضع خطة عمل لتحسني عملية القيادة والتخطيط االسرتاتيجى ىف االدارة الذى يعمل فيها.
 التعيني والتوظيف
 التدريب والتطوير
 ادارة األداء والتعويض
 حتديد األدوار واملهارات
 األنشطة النموزجية الىت تغطي التخطيط االحاليل
 حتليل ومعاجلة الثغرات الىت تكشف عنها عمليه التخطيط
 حتديد وفهم االحتياجات التنموية للموظفني
 تدريب املوظفني علي املسارات واملناصب الغري موجودة
 إثراء خطط اخلالفة من خالل مناقشة تنظيمية خمتلفة
 وضع خطة للخالفة ابلتطرق ايل:
-1

اخلطط االسرتاتيجية واالهداف املستقبلية

-2

املعرفة واالحتفاظ ابالدوار احليوية

-3

وضع اسرتاتيجيات الدارة املواهب

آلية تنفيذ الربانمج:

يتم تنفيذ الربانمج من خالل ورشة عمل تدريبية تفاعلية وتشاركية غري منطية من خالل مشاركني لتمكني
املشاركني من التفهم التام للمفاهيم و املعايري و من مث أتهيلهم لتطبيق النموذج يف مؤسساهتم احلكومية

واخلاصة على اختالف درجاهتم الوظيفية ومهامهم العملية ىف املنظومة املؤسسية .كما سيتم استخدام

االدوات و الوسائل التدريبية املساندة.

خمرجات الربانمج-:

 -1ضمان أال تقل نسبة رضا املشاركني ىف الربانمج عن  %95من حيث االستفادة و امكانية التطبيق
العملي للدورة يف جمال عملهم .علماً أبن الطرح النظرى ىف الربانمج ال يتجاوز  %40من إمجاىل
ساعات التدريب.
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تقرير تفصيلي يعكس مستوى نسبة املعرفة املكتسبة عن طريق تطبيق آلية التقييم ما قبل و ما بعد-2
) Pre & post Test( الربانمج

طرق تدريس املادة
.• احملاضرات النظرية
.• املناقشات الشفهية
.• التطبيقات العملية
.• ورش عمل
.• عروض ابور بوينت للموضوعات
.• عرض أفالم تدريبية

: تفاصيل الدورة
 اايم5  ساعة تدريبية بواقع20 :

فرتة الدورة

... من:

اتريخ الدورة

) ديب ( قاعة املركز:

مكان االنعقاد

)  دوالر للفرد ( خصم للمجموعة2500 :
تكلفة الدورة
:رقم حساب المركز
Account title
Knowledge Middle Earth training Center
Account No
(1014739761301)
Bank Name
Emirates NBD
Iban
AE080260001014739761301
Branch Name
Emirates NBD – Dragon Mart Branch-Dubai International City
Branch Code
1416
Swift Code
EBILAEAD
Company Account Line Number
600540009

ولكم فائق االحترام

-

فلة دياح
منسق التسويق
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