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Grand hyatt Amman



البرنامج التدريبي

أهداف البرنامج التدريبي

 يتوقع في نهاية هذا البرنامج ان يكون المشارك قادرµ على ان:
بالخطة  وعالقتها  البشرية  للموارد  تشغيلية  خطة  يعد 

االستراتيجية للشركة بما في ذك مؤشرات قياس االداء

اعداد خطة احتياجات الشركة من الموارد البشرية

صياغة الوصف الوظيفي وفق¨ للممارسات الحديثة

تحديد المسارات المهنية للوظائف

ادراك مفهوم االحالل والتعاقب الوظيفي

 اعداد خطة القوى العاملة واحتياجات التوظيف التي تتناسب مع

التوجه ا�ستراتيجي للمؤسسة

ادراك وتحديد اساليب وادوات اختيار وانتقاء الموظفين المناسبة

 تعريف مصادر التوظيف المختلفة وخصائص كل منها

التعرف على اسلوب المقابالت الوظيفية المبني على الجدارات

الفرق بين التدريب والتطوير وادوات كل منها

 

الربط الخطة التدريبية باالحتياجات المؤسسية والخطة ا�ستراتيجية

الربط بين المسارات المهنية والمسارات التدريبية

ممارسة اساليب تحديد االحتياجات التدريبية والتطويرية للموظفين

تقيم اثر الجهد التدريبي على االداء المؤسسي والفردي



البرنامج التدريبي
 يتوقع في نهاية هذا البرنامج ان يكون المشارك قادرµ على ان:
بالخطة  وعالقتها  البشرية  للموارد  تشغيلية  خطة  يعد 

االستراتيجية للشركة بما في ذك مؤشرات قياس االداء

تخطيط المـوارد البشريـة وعالقته بالخطة االستراتيجية للشركة

تخطيـط القـوى العاملـة و إحتيـاجـات المنظمـة لهـ

اعداد االوصاف الوظيفية

 تخطيط المسارات المهنية و عمليـة ا�حـالل والتعـاقـب الـوظيفـي

عمليات استقطاب واختيار وانتقاء الموظفين

عمليات تدريب وتطوير الموظفين

ادارة ورشة العمل
المحاضرة القصيرة

التمارين

الحاالت العملية

حلقات النقاش الجماعي

جلسات العصف الذهني

محتوي ورشة العمل



Simply complete this form and return it to AFA Conference Service by :
E-mail: afa@arabfertilizer.org

.

 

• First Name: ………………..………………..…...………..….  • Family Name: …………………..………………

• Name on badge (max. 14 characters) …………………………..……...….......................….........…….......

• Job Title: ………………………………..……………  • Company Name: …………………..………....……....

• Business Address: …………………………..…………………..……….……...........................................……….

• Country: ………………................………………..……..............….  • Tel: …..............….....…………..............

• Fax: …........…….......................…..  • Email: …….................................…..……….........……………………...

REGISTRATION FEES: 

 AFA Member US $ 1300/ per delegate

 Please do not publish my contact details on website list of delegates.

Every 4 registered delegates from the same firm will be considered for 1 extra complimentary registration

ACCOMMODATION AND VENUE
Venue: 

• All prices are in JOD are subject to 10% Service charge and 16% Gov. Tax.
• Prices are on Bed & Breakfast basis

Single Classic Room 

Double Classic  Room 

Accommodation RatesRooms

  Flight Details

• Arrival date: ………….................................

  • Flight #……...................................…………

  • ETA  ….............................................………...

  • Departure Date: ……...........................…

  • Flight #……........................................……… 

  • ETD  …………...............................................

Signature: ......................

Date: ..............................

METHOD OF PAYMENT:

      Cheque To the order of Arab Fertilizer Association (AFA)
                      (Pls. include delegate’s name attached with cheque)

      Bank Transfer to AFA Account: Arab Fertilizer Association 
(CIB) Commercial International Bank - A/C No: 100009870533
Swift code: CIBEEGCX-020

 - Nasr city branch – Cairo – EgyptBank transfer should include:
Name of the company; Name(s) of the delegate(s), Invoice number 
All transfer charges must be paid by the transferor.

Cash

CANCELLATION AND REFUND

• If you must cancel, your refund request must be received in writing and postmarked no later than 15/9/19 in 
order to receive a full refund, less a 25 percent administrative fee. After 25-9-19 all registrations will be non-refundable.

• No refunds will be granted after this date and no refunds for no-shows. Telephone cancellations are not accepted. 
Refunds take six to eight weeks to process after the Workshop.

• Registration fee must be paid to AFA, on the other hand; accommodation fee must be settled with the hotel reservation directly

Grand hyatt Amman

JOD 65

JOD 73


