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الوحدة األولى :

المدخل العلمى لدراسة السلوك التنظيمى فى نطاق 

إدارة الموارد البشرية

الفوائد الرئيسية لمدخل علم السلوك التنظيمى . �
تحديد دور مدخل علم السلوك التنظيمى فى إجراء  �

المقابالت الشخصية .
السلوك اللفظى والسلوك الفعلى . �
مقومات السلوك اإلنسانى . �
العوامل التى يجب تجنبها عند إدارة الموارد  �

البشرية

الوحدة الثانية :

اإلتجاهات الحديثة فى االستقطاب

االسقطاب اإليجابى واالستقطاب السلبى �
الطرق المميزة لعملية االستقطاب �
خطوات استقطاب الموارد البشرية �
مصادر االستقطاب الداخلية والخارجية �
اساليب االستقطاب �
جدارات االستقطاب �

الوحدة الثالثة :

اإلتجاهات الحديثة فى التوظيف واالختيار والتعيين 

جدارات التوظيف �
العالمة التجارية فى التوظيف �
الخطوات العلمية لالختيار والتوظيف �
إجراء االختبارات العلمية �
� IQ اختبارات
العالقة بين تخطيط الموارد البشرية والتحليل  �

الوظيفى وبين االختيار والتوظيف
جدارات تقويم األداء الوظيفى  �

الوحدة الرابعة :
المعايير العلمية فى المقابالت الشخصية الخاصة 

بالتوظيف والتعيين 

الخطوات العلمية فى المقابالت الشخصية �
أخطاء المقابالت الشخصية �
تعريف المقابالت الموجهة والمفتوحة ووصف  �

استخدامها
المبادىء العامة إلجراء المقابالت الشخصية �
معوقات نجاح المقابالت والتغلب عليها  �

الوحدة الخامسة :
مواصفات األسئلة الجيدة التي تطرح في المقابالت 

الشخصية الخاصة بالتوظيف

عوامل نجاح المقابلة الشخصية �
ما الجوانب التي ينبغي على لجنة المقابلة التأكد  �

منها أثناء المقابلة
المعلومات التي يبحث عنها صناع القرار في  �

المقابلة الشخصية
االنصات واالستماع الجيد �
المقابالت الرسمية وغير الرسمية �
المقابالت الفردية والمقابالت الجماعية �
عوامل نجاح المقابالت الشخصية �
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المقدمة :

هناك فرص كثيرة إلجراء المقابالت وهي مقابالت اإلختبار للموظفين الجدد, أو مقابالت تقييم األداء للموظفين الحاليين, أو مقابالت اإلنتهاء عند ترك الموظفين العمل, أو 
مقابالت خاصة بتكوين فرق عمل ومقابالت عامة لجمع معلومات عن شئ يتعلق بالعمل. وينبغي استخدام مبادئ علم السلوك واستراتيجيات مختلفة للمقابلة وذلك حسب الموقف 

نقسه وفي هذه الورشة سوف نتعرف على المدخل العلمي لدراسة علم السلوك وفوائده األساسية وكيف يمكن للمديرين والمشرفين استخدام المبادئ االساسية لعلم السلوك 
التنظيمي في إجراء المقابالت الشخصية بكفاءة وفعالية .

يبحث هذا البرنامج وورشة العمل في مفهوم االستقطاب واألهمية والمصادر الداخلية والخارجية وكيفية االختيار وخطواته وإجراءاته األساسية باإلضافة الى دراسة االختيار 
كنظام ومسؤولية قرار االختيار في المنظمات ،وكذلك االتجاهات واألساليب الحديثة في عملية االستقطاب والمعايير العالمية في التوظيف واالختيار والتعيين.

أهداف الدورة التدريبية :

بعد االنتهاء من هذه الدورة  يكون المشارك قادرا على �
وصف المدخل العملي لدراسة السلوك  �
تحديد دور مدخل علم السلوك التنظيمي في إجراء المقابالت الشخصية  �
تحديد الفوائد الرئيسية لمدخل علم السلوك التنظيمي  �
تحديد السبب في أن المقابلة مهارة مهمة للمديرين والمشرفين  �
تعريف المقابالت الموجهة والمفتوحة ووصف استخدام اإلدارة لكل منها  �

تحديد السبب في أن المقابلة المفتوحة مفيدة في اإلختيار وعندا نتهاء الخدمة وفي  �
مقابالت التحقيق وجمع المعلومات

تحديد المبادئ العامة إلجراء مقابالت تقييم األداء وتطبيقها في الواقع العملي �
تحديد وتطبيق متطلبات المقابل الفعال  �
تحديد معوقات نجاح المقابالت والتغلب عليها. �



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. � اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة � أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)األخصائي المعتمد في االستقطاب والتعيين

 )® Certified Recruitment & Selection Specialist
التــاريــخ :........................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


