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 حامد أمحد محادة وحسن حممود محودة ،التقنيات االلكرتونية يف
التدريب ،مؤمتر التدريب ..املستقبل ،اهليئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب ،أكتوبر  ،1993الكويت.
 سعد اجلبايل ،إطار مقرتح لتطوير الربامج التدريبية مبعاهد التدريب
املركزية ،املنظمة العربية للعلوم اإلدارية.1989 ،
 عثمان حممد عثمان ،قياس التنمية البشرية ،التنمية البشرية يف الوطن
العربية ،مراجعة نقدية ،األمانة العامة جلامعة الدول العربية للجنة
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ”االسكوا“ ،برنامج األمم املتحدة
اإلمنائي ،فرباير .1995
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فضل الفضلي ،مراحل العملية التدريبية كمدخل لتقييم فعالية برامج
التدريب والتنمية اإلدارية -جملة اإلدارة العامة ،العدد الرابع.1995 ،
فهد الفضالة ،التدريب أثناء اخلدمة ودوره يف التنمية البشرية ،مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي.2004 ،
فهد الفضالة ،أثر التدريب يف سلوك املوظفني كما يراه رؤساء العمل،
جامعة الكويت ،حوليات اآلداب والعلوم اإلجتماعية.2004 ،242 ،
فهد الفضالة ،حتديد االحتياجات التدريبية ودورها يف ختطيط املسار
الوظيفي والتدرييب يف املؤسسات احلكومية بدولة الكويت ،جامعة
الكويت ،حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية.2005 ،262 ،
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فهد الفضالة ،حتديد املسار الوظيفي وربطه بالتدريب ،منتدى التطوير
الوظيفي اخلليجي ،مؤمتر كلية املوارد البشرية وسياسات وبرامج اإلحالل
الوظيفي ،الكويت.2013 ،
حممد وديع ،ناصر الصانع ،التعليم وسوق العمل يف األقطار العربية ،املعهد
العربية للتخطيط.2004 ،
معدي آل ذهب ،برامج ختطيط املسار الوظيفي والصعوبات يف منظمات
األعمال السعودية ،معهد اإلدارة العامة ،جملة اإلدارة العامة ،ع.2007 ،4
وهيب قالدة ،تقنني االحتياجات التدريبية ودوره يف رسم خطط املسار
الوظيفي ،اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،مؤمتر التدريب املستقبلي،
.1993
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