
 العنىان باللغت العسبُت
املنهجُاث الحدًثت في جدلُل الاخخُاجاث 

بُت  الخدٍز
ت  العنىان باللغت إلاهجليًز

Modern Approaches for Analyzing Training 

Requirements 

 ألاهداف

ن املشازن من أن:   
َّ
 سِخمى

ت. • َُّ ب دٍز س مفهىم وحعاٍزف جدلُل إلاخخُاجاث الخَّ
َّ
خره ًَ 

سخىِعب  • ت.ٌَ َُّ ب دٍز اث جدلُل إلاخخُاجاث الخَّ  مسخٍى

سخخِدم مصطلح ) • ٌَICE.في عصل املشيلت وإلاسدشازة والخلُُم ) 

ت. • َُّ ب دٍز سق جدلُل إلاخخُاجاث الخَّ
ُ
اث وط َُّ د عناصس  وعمل دّدِ ًُ 

م هماذج جمع البُاهاث. • صّمِ ًُ 

ت. • َُّ ب دٍز اث إعداد الحلائب الخَّ َُّ باث  وعمل
َّ
هاث ومخطل ل ميّىِ ِ

ّ
دل ًُ 

د إلاخخُاجاث. • دّدِ ل البُاهاث ٍو ِ
ّ
دل ًُ 

ت. • َُّ د الفجىة ألادائ دّدِ ًُ 

اث جدلُل البُاهاث. • َُّ م َمنهج طّبِ
ًُ 

ت للبرامج • َُّ ب دٍز ِعّد الخطت الخَّ سخخسِج النخائج وَُ ٌَ . 

ت.  • َُّ ب دٍز س إلاخخُاجاث الخَّ ِعّد جلٍس ٌُ 

ت • َُّ ب دٍز بِدع في جمع وجدلُل وإعداد الخطت الخَّ ًُ 

اث  املدخٍى

 الوسائل ألاساليب املوضوعات الجلسة الوحدات

مفاهيم 

أساسية في 

ثحليل 

إلاحتياجات 

ة دريبيَّ
َّ
 الت

الجلست ألاولى: 

مفاهُم جدلُل 

ت. َُّ ب دٍز  إلاخخُاجاث الخَّ

ت وأهمُتها. َُّ ب دٍز  حعٍسف إلاخخُاجاث الخَّ

حعٍسف مصطلحاث: املعازف واملهازاث 

 وإلاججاهاث والىفاًاث.

ب ؟ملاذا جدلُل  دٍز  إخخُاجاث الخَّ

ب. دٍز  الغاًت من جدلُل إخخُاجاث الخَّ

س والبرهامج املناسب. ِ
ّ

 املؤش

املداَضسة والحىاز 

والنلاش، جلست 

عصف ذهني، 

ن.  جمٍس

جهاش العسض، 

ب 
َّ

لىح اللَّل
َّ
ال

 وألاكَّلم.

الجلست الثاهُت: 

اث جدلُل  مسخٍى

ت. َُّ ب دٍز  إلاخخُاجاث الخَّ

اث جدلُل  إلاخخُاجاث إطاز مسخٍى

ت َُّ ب دٍز  الخَّ

ع.مسخىي املنظمت.مسخىي  مسخىي الدشَس

 الىظُفت.مسخىي الفسد.

املداضسة والحىاز 

 والنلاش

جهاش العسض، 

ب 
َّ

لىح اللَّل
َّ
ال

 وألاكَّلم

ُرق 
ُ
ط

وأساليب 

 جمع البيانات

الجلست الثالثت: 

 ( .ICEمصطلح )

ب غير مناسب؟ دٍز  متى ًيىن الخَّ

 عصل، إسدشازة، جلُُم.

املداضسة والحىاز 

ن.  والنلاش وجمٍس

جهاش العسض، 

ب 
َّ

لىح اللَّل
َّ
ال

 وألاكَّلم

ُسق 
ُ
الجلست السابعت: ط

 جمع البُاهاث. 

 إعداد املسخلت.

 جصمُم جمع البُاهاث.

سق جمع البُاهاث.
ُ
 ط

املداضسة والحىاز 

ن،  والنلاش ، جماٍز

ت َُّ  وجطبُلاث عمل

جهاش العسض، 

ب 
َّ

لىح اللَّل
َّ
ال

 وألاكَّلم



 

 

 

 

 

الجلست الخامست: 

ت جدلُل البُاهاث  َُّ هُف

وجددًد إلاخخُاجاث/ 

 الفجىة ألادائُت.

 جدلُل البُاهاث على مسخىي املنظمت.

عاث.  جدلُل الىظائف والدشَس

ت على مسخىي  َُّ ب دٍز جدلُل إلاخخُاجاث الخَّ

 الفسد.

لت املناسبت لخددًد  معاًير إخخُاز الطٍس

ه. َُّ ب دٍز  إلاخخُاجاث الخَّ

والحىاز املداضسة 

والنلاش والحاالث 

ت والخطبُم َُّ  العمل

جهاش العسض، 

ب 
َّ

لىح اللَّل
َّ
ال

 وألاكَّلم

الجلست السادست:  

جدلُل الفجىة 

 ألادائُت.

 حسجُل البُاهاث.

ت،  َُّ ت، الحالت الحال َُّ الحالت املسخلَبل

 الفجىة،

ت العمل، الخلُُم واملخابعت.
َّ
 خط

الحىاز والنلاش، 

ت َُّ  والحاالث العمل

 وجطبُم عملي.

جهاش العسض، 

ب 
َّ

لىح اللَّل
َّ
ال

 وألاكَّلم

ات  َمنهجيَّ

ثحليل 

البيانات 

وإعداد ثقرير 

إلاحتياجات 

ة دريبيَّ
َّ
 الت

الجلست السابعت: 

اث جدلُل  َُّ َمنهج

 البُاهاث

 The McKinsey 7S Modelأطاز ماهنزي 

 SWOTجدلُل سىاث 

املداضسة والحىاز 

والنلاش والحاالث 

ت والخطبُم.  َُّ  العمل

جهاش العسض، 

ب 
َّ

لىح اللَّل
َّ
ال

 وألاكَّلم

الجلست الثامنت: هخائج 

جدلُل إلاخخُاجاث 

ت. َُّ ب دٍز  الخَّ

ت الخدلُل . َُّ ت في عمل ساعدًن السخَّ
ُ
 امل

ت ملسخلت الخدلُل. َُّ هاث ألاساس  امليّىِ

 ألاهداف العامت وجلُُمها.

املداضسة والحىاز 

 والنلاش

جهاش العسض، 

ب 
َّ

لىح اللَّل
َّ
ال

 وألاكَّلم

الجلست الخاسعت: 

س إلاخخُاجاث  جلٍس

ت َُّ ب دٍز  الخَّ

س. اث الخلٍس املداضسة والحىاز  مدخٍى

 والنلاش والخطبُم

جهاش العسض، 

ب 
َّ

لىح اللَّل
َّ
ال

 وألاكَّلم 
 

بُت.مدزاء وخبراء ومسدشازي وإخصائي املىازد  املشازوىن  ب واملدزبين ومصممي املناهج الخدٍز ت والخدٍز  البشٍس

لغت 

ب  الخدٍز
 اللغت العسبُت 


