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مقدمة:
التميز والكفاءة في إجراء المقابالت،  نستطيع أن نقول أن هذه الدورة من أهم الدورات 
التدريبية في الموارد البشرية والتي تضيف إلى المشتركين بها العديد من المعلومات 
كافة  على  التعرف  إلى  بها  المشتركين  إثراء  على  تعمل  أنها  كما  والقيمة،  المهمة 
الجوانب العلمية الخاصة بإدارة الموارد البشرية، وتُعزز بشكل كبير من المهارات لدى 
المشاركين والتي تجعلهم يستطيعون إجراء المقابالت الشخصية بحكمة شديدة، ومن 

أهم ما يتعلم المشترك في تلك الدورة:

w  يستطيع التعرف على الكثير من المفاهيم ولكن على رأسها المفاهيم الحديثة التي
تخص استقطاب الموارد البشرية وإدارة الموارد البشرية

w  عملية نجاح  في  كثيًرا  تساعد  شأنها  من  التي  األساسية  القواعد  على  التعرف 
المصادر  وكذلك  الخارجية  المصادر  من  كاًل  على  والتعرف  الموارد،  استقطاب 

الداخلية لالستقطاب
w  يستطيع المشترك أن يقوم بعملية تحليل الوظائف والتي بدورها تسهم في اختيار

الموظفين وتعيينهم، ويتعرف أيًضا على المقابالت وما يتعلق بها
w  يستطيع المشترك أن يتعرف على الفنون األساسية والجيدة التي تعمل على نجاح

المقابالت ويتعرف أيًضا على كيفية إدارة الوقت أثناء المقابلة

اهداف البرنامج:

بعد االنهتاء من هذا الربناجم  يكون الماشرك قادرا عىل:

w وصف المدخل العملي لدراسة السلوك

w تحديد دور مدخل علم السلوك التنظيمي في إجراء المقابالت الشخصية

w تحديد الفوائد الرئيسية لمدخل علم السلوك التنظيمي

w تحديد السبب في أن المقابلة مهارة مهمة للمديرين والمشرفين

w تعريف المقابالت الموجهة والمفتوحة ووصف استخدام اإلدارة لكل منها

w  تحديد السبب في أن المقابلة المفتوحة مفيدة في اإلختيار وعندا نتهاء الخدمة وفي

مقابالت التحقيق وجمع المعلومات:

w تحديد المبادئ العامة إلجراء مقابالت تقييم األداء وتطبيقها في الواقع العملي

w تحديد وتطبيق متطلبات المقابل الفعال

w  تحديد معوقات نجاح المقابالت والتغلب عليها

المحتويات الرئيسية 

تقنية المقابلة يف علم النفس ومهارات إجراء المقابالت الشخصية:

w تعريف عام لتقنية المقابلة
w عالقة ومقارنة مع تقنية اإلستمارة وأفق استعمال التقنية
w  ذات تقنية  كانت  سواء  االستفصائي  البحث  مجال  في  المقابلة  تقنية  تطبيق  أهمية 

منحى عيادي أو منحى سوسيولوجي
w )أنواع المقابالت: ) موجهة, نصف موجهة, غير موجهة
w  – ميادين التطبيق واالستعماالت وصيغة العمل ) االدارة – الرئيس- المرؤوسون

المهارات والمقابالت الشخصية(

مهارة إختاد المواقف اليت تهسل االتصال:

w المواقف التي تسهل االتصال
w المواقف التي تعيق االتصال
w المواقف / المهارات وكيفية التدخل في الشخصية
w تقنيات تسجيل المقابلة ومن ثم تحليلها
w أهمية فكرة االنصال في المقابالت الشخصية وأنواع المداخالت
w خطوات المقابلة

صياغة األسئلة وأهمية اإلتصاالت الفعالة:

w المقابلة واالتصال
w المؤسسة واالتصال
w االدوار والمواقع
w االتصال الفعال
w المقابلة المهنية وعالقتها بدينامية العمل أو المجموعة
w تحديد معنى االتصال
w المجموعة المهنية
w معوقات االتصال
w كيفية صياغة االسئلة

مهارات العرض الفعال أثناء المقابالت:
w قواعد العرض الفعال
w معوقات العرض أثناء المقابلة
w استخدام االسئلة في تحقيق أهداف المقابالت

المقابلة واالراشد وتقييم االداء:
w المقابلة واالرشاد وتقييم االداء
w مقابالت تقييم االداء
w ) انواع مقابالت التقييم ) طريقة اخبر واقنع, أخبر واستمع, طريقة حل المشكالت
w ) مختبر مقابلة التقييم ) تمثيل ادوار

اراشدات سلوكية لنجاح المقابلة:
w كيف تصل على هدقك من المقابلة
w خصائص المقابل الناجح
w ) متطلبات االرشاد النفسي الفعال ) تمرين
w فيلم تدريبي

متارين تطبيفية:
w  تقسيم المتدربين على مجموعتين ) أو أكثر تبعا للعدد الملحوظ( وتوزيع مواضيع

للتقابل والمطلوب منهم صياغة اسئلة وتحديد خطوات التقابل أو المقابلة
w عرض عمل الفريق
w خالصة العمل ووضع التقرير
w استنتاجات عامة



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:

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

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

wيوروماتيك 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

التــاريــخ :........................)الدبلوم المهني في إدارة الموارد البشرية الحكومية ®(

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.


