الدليل التعريفي

حقيب ـ ـ ــة

دليل قياس الكفاءات

اسم الحقيبة
حقيبة دليل قياس الكفاءات
مدة الحقيبة:
 3أيام بإجمالي  12ساعة تدريبية .
وصف الحقيبة:
تغطي الحقيبة ما يتعلق بماهية الكفاءات و املبادئ األساسية لبنيتها و طرق قياسها من حيث بناء فريق
تنظيمي ناجح و القدرة على التكيف و آلية صنع القرار اإلستراتيجي و و رصد البيانات و السبل الفعالة
للعرض التقديمي الرسمى و املتابعة و الوعى بالتخطيط و التنظيم و املهارات التقنية فى إدارة العمل.
املستهدفون من الحقيبة
 املدراء و القادة وأصحاب الشركات و املصانع.
 رؤساء مجالس اإلدارات ومدراء العموم واملدراء التنفيذيين .
 رؤساء األقسام ومدراء اإلدارات .
 مديرو املوارد البشرية و تقييم األداء املؤسس ى .
 مر اقبين الجودة و املهندسين و املشرفين.

أهداف الحقيبة













إطالع املشاركين على ما يتعلق بماهيةالكفاءات واملبادئ األساسية لبنيتها و ُسبل تطويراألداء.
أن يعي املشاركين بما يدورحول موائمة األداء من أجل النجاح و القدرة علي التكيف .
أن يدرك املشاركين كيفية بناء فريق تنظيمي ناجح ؟
أن يتعرف املشاركين على طرق التركيزعلي العمالء وكسب والئهم .
أن يلم املشاركين بما يتعلق بالعمل الجماعي و بناء الشراكات .
أن يفهم املشاركين أهمية التدريب و التعليم املستمر.
أن يدرك املشاركين ماهية العرض التقديمي الرسمى و املتابعة .
أن يعى املشاركين آلية صنع القراراإلستراتيجي و مدى تأثير قوة التغيير.
أن يتعرف املشاركين على ما يتعلق برصد البيانات و املعلومات و ُ
السبل الفعالة إلدارة النزاع.
أن يتعرف املشاركين على معاييرالعمل مع مراعاة تحديد الرؤية و القيم .
أن يلم املشاركين بما يتعلق بتخطيط و تنظيم العمل و قيادة اإلجتماعات .
إكساب املشاركين مهارات القدرة على اإلقناع و البيع .

 أن يستوعب املشاركين املهارات التقنية و املعرفة املهنية و مايتعلق بمر اقبة الجودة .
عدد صفحات الحقيبة ( دليل املدرب)
 90صفحة
عدد صفحات الحقيبة ( دليل املتدرب)
 82صفحة
دليل العرض التقديمي –PowerPoint
 37صفحة
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