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"اإلدارة! الحديثة تنمية شاملة للمجتمع اإلنساني"
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رسالة المؤتمر!:
بع د سلس لة النجاح ات ال تي حققه ا الموس م العلمي ال دولي للم ؤتمرات وم ا رش ح عن
المؤتمر الدولي الثالث لإلدارة والتدريب والتنمية البشرية في بيانه الختامي من توص يات
فقد تقرر اإلعالن عن المؤتمر الدولي الخ امس لإلدارة والت دريب والتنمي ة؛ تحت ش عار
"اإلدارة الحدثة تنمية شاملة للمجتمع اإلنساني".
إذ الزالت ال برامج التدريبي ة بحاج ة إلى م ؤتمرات ون دوات وورش عم ل دولي ة تع الج
إشكالياتها وتبحث سبيل تطوير مساقاتها وض وابطها وتس هم في ص ياغة قيمه ا العالمي ة
وتكشف بطرق علمية عن المزيد من مك امن أهميته ا رغم أنه ا حظيت ب دورات وورش
عم ل ح اولت تق ديم معالج ات مح دودة لبعض مم ا تق دم ،وال يخفى م ا للم ؤتمرات من
إض افة علمي ة ومعرفي ة على الموض وعات ال تي تتناوله ا ،والقض ايا ال تي تطرحه ا
والتوصيات التي تخرج بها .
أهداف المؤتمر:
 -1تعزيز خبرات التدريسيين والمدربين والمدراء في مجال عل وم الت دريب وإدارة ال برامج
التدريبية.
 -2رفع مستوى الكفاءة وتحسين األداء في المجاالت األكاديمية للبرامج التدريبية.
-3التع رف على التج ارب الناجح ة والمتم يزة في مج ال اإلدارة والت دريب ومه ارات
المدربين.
 -4تبادل الخبرات والتعرف على مستجدات عالم التدريب وإدارة البرامج التدريبية.
 -5مناقشة البرامج التدريبية في إطار الواقع المعلوماتي المتنامي.
 -6صياغة بنود مشروع عالمي لتوحيد معايير اإلدارة والتدريب.
-7الشروع بخط وة عملي ة أولي ة؛ لص ياغة مس اقات دراس ية للمؤسس ات التعليمي ة المعني ة
بالتدريب واإلدارة.

محاور المؤتمر!:
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 المح!!ور األول :أهمي !ة! العائ!!د الت!!دريبي وأث!!ره في تحدي!!د االحتياج!!ات وتحقي!!ق
التنمية
 إشكاليات قياس العائد التدريبي في الوطن العربي وجنوب شرق آسيا . تحديد االحتياجات التدريبية في الوطن العربي بين الواقع والحاجة . أهمية ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي لضمان جودة التطوير اإلداري. دور خطط التنمية والتطوير والوظيفي في تطور المورد البشري . المحور الثاني :االستراتيجيات والتنمية! البشرية!
 االستراتيجيات الحديثة لتنمية الموارد البشرية . أثر االستراتيجيات في تحقيق أهداف برامج التنمية البشرية . التعامالت اإلليكترونية وأثرها في تفعيل أهداف التنمية البشرية . استراتيجيات التنمية البشرية والتنمية المستدامة في بلدان العالم اإلسالمي . المحور الثالث :المدربون الدوليون في تركيا
 مهارات المدربين وقدراتهم . وسائل التدريب وأدوات المدربين . القاعات التدريبية ومواصفاتها الفنية . المحور الرابع :نحو توحيد الجهود والمعايير العالمية لبرامج التدريب
 ضبط معايير المناهج التدريبية ومقرراتها األكاديمية . توحيد الساعات المعتمدة للبرامج والدورات . تحديد التخصصات وتبادل المعارف والخبرات . وسائل تعزيز التعاون الدولي في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية . مساقات حديثة لتطوير اإلدارة عبر برامج التدريب ال ُمستمر . المحور الخامس :المناهج العالمية! للتدريب وسائل اإلفادة منها وآفاق تطورها
 المناهج الدولية المعتمدة في مجال التدريب . أولويات البرامج التدريبية لتحقيق تنمية شاملة للمورد البشري . معايير تقويم الدورات التدريبية ووسائل ترقيتها . طرق اإلعالن والتواصل لتحقيق ترويج سليم للبرامج التدريبية . دور التدريب في تحقيق أهداف التعليم المستمر وتحقيق معايير الجودة .

المحور السادس :البرامج التدريبية المفضلة في تركيا
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التنمية البشرية واإلدارة واالتصال .
الحسابات والمالية والتدقيق والرقابة .
الحاسوب وتقنية المعلومات .

 المحور السابع :المناهج التدريبية في الوطن العربي
 سبل تطوير المناهج التدريبية في الوطن العربي أهمي ة معالج ة أزم ة تف اوت إدراك أهمي ة التنمي ة البش رية بين الجي ل الق ديمخاصة .
والجيل المعاصر من خالل مناهج تدريبية ّ
 الرؤى االقتصادية والسياسية والثقافة االجتماعي ة وأثره ا في تحقي ق التنمي ةالبشرية .
 المحور الثامن :المرأة والمجتمع والتنمية! البشرية!
 دور المرأة المعاصرة في تحقيق التنمية البشرية . أهمية صياغة البرامج الكفيلة بتنمية المرأة . أثر تنمية المرأة في تنمية المجتمع . عالقة العائد التدريبي بتحديد االحتياجات التدريبية بالمرأة من منظور التنمي ةالبشرية .
 االسرة الناجحة وأثر المرأة في تكوينها عبر برامج التنمية البشرية . المحور التاسع :أثر التدريب في تحقيق التفاعل الوظيفي والتنمية المجتمعية!
 دور الج انب األخالقي لرؤس اء ال دوائر م ع مرؤوس يهم في تحقي ق أه دافالمؤسسة من منظور التنمية البشرية .
 تنمية الموظف ودورها في تنمية المجتمع . أهمية ترتيب أولويات تدريب الموظف للحصول على نتائج متقدمة . مهارات التدريب المتقدم ودورها في ترقية الموظف الناجح . دور مفه وم التعليم المس تمر في تنمي ة الم وارد البش رية وتح ديث خبراته اوتوسيع أفقها لما بعد السن التقاعدي .

هنالك جوائز تقديرية ودروع وأوسمة لألبحاث المتميزة؛ مقدمة من المؤسسات
المنظمة للمؤتمر!
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