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 V.1 –نموذج خطة تطوير الموظفين 

 نموذج خطة تطوير موظفي الكنيسة /الخدمة 

 المقدمة

 ،مالرؤية ورسالة الكنيسة/الخدمة الخاصة بك بكتابةقم 

 

 

 :تقييم احتياجات التدريب

وضع خطة لتقييم احتياجات التدريب قبل بدء البرنامج التدريبي يضع األساس الالزم لفهم الحاجة األساسية للكنيسة/الخدمة ف

 تدريبية محددة واتخاذ القرارات بناًء على نتائج قابلة للقياس. الخاصة بك لبرامج

 

 

 ومقاييس األداء والنتائج واألهداف قصيرة األمد طويلة األمد أهداف التدريب

قد تتغير األهداف من ، ومقاييس األداء، والنتائج. واألهداف قصيرة األمد ،طويلة األمد الخدمةف أهداف تدريب الكنيسة/ص  

، لذلك يجب أن تتضمن عملية المراجعة السنوية فرصة إلضافة األهداف السابقة أو تعديلها أو حذفها. ومع أخرسنة إلى 

 مقاييس واضحة يمكنك من خاللها قياس النجاح. ضمذلك، من أجل تقييم تقدمك بشكل صحيح، يجب عليك 

طويلة األمد األهداف  النتائج مقاييس األداء األهداف قصيرة األمد 
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 V.1 –نموذج خطة تطوير الموظفين 

 المصادر

الالزمة لتنفيذ خطة التدريب الخاصة بك. الفهم القوي لكيفية ترجمة احتياجاتك  -الميزانية والموظفين  -ضع قائمة بالموارد 

ن س  حبتكاليف المشروع ومدته، كما أنه سي   بشكل ناجحإمكانية التنبؤ يتيح لك التدريبية إلى تخطيط الميزانية والموارد 

  بلي. بمجرد تحديد جميع احتياجاتك من الموارد، يمكنك تخصيصها ألدوار أو أقسام أو برامج مختلفة.التخطيط المستق

 اسم التدريب
الدورة 
 تدريبية

 الموظفين
 نوع التدريب

 إلزامي / حاسم / إضافي
 الميزانية / الشخص

مجموع 
 الميزانية

  
  

  

  
  

  

 

 جديد(الموظف لل* تدريب إلزامي )

، والتي تكون مطلوبة ألي موظف جديد. يمكن القيام بذلك عن خدمتكاذكر أي تدريبات إلزامية مطلوبة داخل كنيستك / 

 .قديمطريق مدرب داخلي أو عضو 

 الحاسم و / أو الفوري* احتياجات التدريب 

 خدمتك. تأثير مباشر على كنيستك /، أكبر حاسمة أو الفورية التي سيكون لها، عند تلبيتهاضع قائمة باحتياجات التدريب ال

 اضايياإلتدريب ال* 

 عزز أداء األعضاء والمهارات العامة.اذكر التدريبات اإلضافية غير اإللزامية التي يمكن أن ت  

 

 مالحظة: مراجعة خطتك

ة عات الدوريبمجرد االنتهاء من خطة التدريب السنوية األساسية الخاصة بك، تأكد من أن التحديثات والمراجعات والمراج

جزء من خطتك اإلستراتيجية الشاملة. سيساعدك التحديث المستمر لخطة التدريب السنوية على تحسين العمليات الحالية 

وقياس النمو وتحديد الكفاءات ونقاط الضعف. في النهاية ، سيساعد أيًضا مؤسستك وموظفيك على النمو. قد تحتاج حتى إلى 

 ل لدعم األهداف التنظيمية الشاملة بشكل أفضل واالستفادة من الفرص الجديدة.مراجعة الخطة خالل عامها األو


