
 

 



 

Page 2 of 5 

 

اسم 
 البرنامج

المواهبقيادة وتطوير  

Talent Leadership and Development 

بداية 
 الدورة

06/08/2017 

نهاية 
 الدورة

 10/8/2017 

  Full Days  الوقت

 الرسوم

التدريبية واالمتحان الرسمي واجور اصدار الشهادات دوالر امريكي تشمل التدريب والمادة  1450
  والضيافة والقرطاسية

 

أخر موعد 
  للتسجيل

  20/7/2017الخميس   نهاية يوم عمل 

 اللغة االساسية هي اللغة العربية اللغة

 فلسطين الدولة

  رام هللا الموقع

الفئة 
 المستهدفة

 مدراء الموارد البشرية •

 مدراء قسم التدريب والتطوير •

 مدراء إدارة المواهب •

المدراء والمشرفون الذين يشاركون في عمليات تدريب وتطوير العاملين                                                               •
 في حقل تدريب وتطوير العاملينالعاملون  �

 مقدمة

ضي، وبقيت مشكلة استقطاب المواهب امنذ نهاية القرن الم  لم تهدأ "حرب المواهب"  
 قيادةكبرى المؤسسات في العالم، إذ أن "لواالحتفاظ بها الشغل الشاغل  اوتطويره

المواهب" قد أصبحت من أهم العناصر التي تحدد ميزة المؤسسة التنافسية وسمعتها، 
وتمكنها من تحقيق ثقافة أداء عالية يحمل فيها العاملون مسؤولية المساعدة على دعم 

وتحقيق أهدافها والتحسين المستمر لخدماتها وعملياتها وكذلك لقدراتهم العملية 
سات الى أن "قيادة المواهب" تأتي على رأس وقد خلصت بعض الدرا والشخصية.

% تعتمد استراتيجية واضحة 5اهتمامات أقسام التدريب والتطوير، وان ما نسبته فقط 
  وإجراءات عملية في هذا الصدد. 

المواهب"  الى تأسيس هيكلية تركز على تخطيط حاجة المنظمة الحالية  قيادةوتهدف "
لى استقطابهم من جهة،كما تسعى الى تشخيص والمستقبلية من الموهوبين، والعمل ع

مستوى وجودة المواهب المتوفرة في المؤسسة، والعمل على تطويرها،  والمحافظة 
عليها واستبقائها من خالل تطوير مسارها الوظيفي وتلبية احتياجاتها وتطلعاتها وتوفير 

 . الظروف المالئمة والحوافز المشجعة لتأمين ارتباطها العضوي بالمؤسسة
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  امتالك مهارة ادارة وتطوير المواهب داخل المؤسسة الهدف العام

 مخرجات
 البرنامج

اسgتراتيجية قيgادة وتطgوير إعgداد  في نهاية هذا البرنامج يكgون المشgاركون قgادرين علgى
 المواهب وادارة المواهب داخل المؤسسة.

محاور 
  البرنامج

  ولالمحور األ
  
  مقدمة: 

 "تحديد معنى "المواهب •
 المواهب" قيادةتعريف عملية " •
 المواهب" للمؤسسة وللعاملين قيادةاهمية عملية " •
 المواهب" على عمل المؤسسات قيادةنتائج الدراسات حول مردود " •
•  
  المواهب قيادةمراجعة سريعة ألبرز الطروحات المتعلقة ب •

  

  الثانيالمحور 
   

  المواهب": قيادةعناصر "
 : "نموذج كواد" ماذج العالمية في عرض مفصل لبعض الن  .1

    (The QUAD Model )  
 تخطيط احتياجات المؤسسة من المواهب، •
 استقطاب المواهب،   •
  واالحتفاظ بها عن طريق تطويره وتحفيزها تطوير المواهب •
 نموذج مؤسسة رأس المال البشري -

 (Human Capital Institute)   المواهب باستراتيجية  قيادةوعالقة
 المؤسسة وخطة عمل قسم الموارد البشرية.

  نموذج بيرسن -
  
  

 ثالثالمحور ال

  - :(Peter Capelli) المواهب وقيادة  مباديء "إدارة

 صنع المواهب أو شراؤها؟ -

 التخطيط السليم لتحديد حاجة المؤسسة الى المواهب  -

 تحسين العائد على االستثمار في تطوير المواهب -

اعتماد التوازن بين مصلحة المؤسسة ورغبة  العاملين في عملية تطوير  -

 المسار الوظيفي
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 مصفوفة األداء واالمكانيات وكيفية التعامل مع فئاتها المختلفة -

 

    المحور الرابع

 المواهب"وتطوير ة قيادالمدراء والمشرفين في عملية "دور 

 (Coaching)عملية التوجيه واالرشاد  •
 الراجعة التحفيزية والتصحيحية إعطاء التغذية •
 التحوّل الى مؤسسة تعليمية •
• ... 

  
  

  خامسالمحور ال

  االحالل الوظيفي

  هدف عملية االحالل الوظيفي •
  :عناصر عملية االحالل الوظيفي •

  ؛لها والجدارات والخبرات الالزمةحديد الوظائف المفصليةت �
 تحديد المواهب المناسبة �
 ومستواهاهذه العناصر  تحديد جدارات وخبرات �
 إعداد خطط تطوير مناسبة �
 تقييم ومتابعة سيرعملية التطوير �

  
  
 السادسالمحور 
  

 المواهب: تطويرأفضل الممارسات والنماذج في عملية
 3Mتجربة شركة  -
 DELOITTEتجربة شركة  -
  تجربة شركة كوكا كوال -

 
  

  المحور السابع
   

  نماذج جدارات كبرى المؤسسات العالمية:
  المواهب"جمعية تنمية " •

Association for Talent Development (ATD) 

• IBM 
• NOVARTIS 
• MERGE 
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  الثامنالمحور 
  

  المواهب: قيادة وتطويرإعداد استراتيجية  
 هدف االستراتيجية •
 المنطلقات االساسية •
توزيع المسؤوليات: الموظف،المدير، المؤسسة، قسم الموارد  •

 البشرية
 حاضرا ومستقبالتحديد المواهب التي تحتاجها المؤسسة  •
 تحديد المواهب المتوفرة داخليا وسبل تطويرها  •
 استقطاب المواهب الخارجية •
 أنشطة التطوير الداخلية التي تدعمها المؤسسة •
 انشطة التطوير الخارجية الخارجية •
 تقديمات أخرى يمكن ان تتبناها المؤسسة •

  

  المحور التاسع
  

 قياسات قيادة المواهب ومردودها.
  

  
    عاشرالمحور ال
  

  الخالصة:
  أحدث الدراسات في عالم "قيادة المواهب":

  :2017عرض لكتاب صدر في شهر أيّار 
Victory Through Organization 

by Dave Ulrich, David Kryscynski, Mike Ulrih, and Wayne 
Brockbank      

اسلوب 
  العمل

  سوف يتم تقديم المواد باللغتين العربية واالنكليزية. •

سوف يكون التركيز االساسي على المشاركة النشطة والعمل التطبيقي، بحيث يقوم  •
المشاركون بتمارين تطبيقية للنظريات واالفكار التي يتم عرضها ودراسة وتحليل 

 عدد من األساليب والممارسات التي تستخدمها بعض المؤسسات الكبرى 

تتناسب مع المواهب"  قيادةإعداد نموذج الستراتيجية "سوف يقوم المشاركون ب •
 .رؤية ورسالة كل مؤسسة

  تقديم الدعم والتوجيه للمشاركين على هامش ورشة العمل •

الشهادة 
  المعتمدة

يحصل المشارك بعد اجتيازه االمتحان الرسمي على شهادة معتمدة من المؤسسة الدولية 
  بريطانيا IAPPDلتطوير األفراد واألداء 


