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مقدمة: 
من الموضوعات الحديثة التى تهتم بها المنظمات العالمية ولها عالقة مباشرة بإدارة 
الموارد البشرية »منهج الكفاءة والجدارة فى العمل« حيث أن الجدارة فى العمل يبدأ 
التحليل فيها بالشخص وهو مباشر للوظيفة دون أى افتراضات مسبقة عن الخصائص 
المطلوبة للنجاح فى العمل ثم تحدد الخصائص اإلنسانية التى ترتبط بالنجاح فى العمل 

وذلك انطالقا من مقابالت إحداث سلوكية مفتوحة النهاية. 

ويركز أسلوب الكفاءات والجدارات المهارية على كيفية االستفادة القصوى من الموارد 
وتدريبها  وتاهيلها  اختيارها  يمكن  وكيف   ، المنظمة  داخل  المبدعة  المتميزة  البشرية 

وتقويمها وتحفيزها بما يحقق الميزة التنافسية أمام أكبر المنظمات العالمية .

أهداف البرنامج: 
هيدف الربناجم التدريىب التعرف عىل:

	wمفهوم وأهمية الجدارات والكفاءات الوظيفية
	wمعايير الجدارة والكفاءة الوظيفية
	wتصميم نماذج الجدارة والكفاءة الوظيفية
	w استخدام نموذج الكفاءات والجدارات فى خطط التدريب والتوظيف وتخطيط

المسارات الوظيفية
	wتقسيمات الجدارة والكفاءة الوظيفية
	wمصفوفة الكفاءات والجدارات المهارية
	w نظم المعلومات المتكاملة إلدارة الموارد البشرية المبنية على الجدارات

والكفاءات الوظيفية
	wالجدارات والكفاءات الظاهرة والكامنة
	wمستقبل إدارة الموارد البشرية المبنية على الجدارات والكفاءات الوظيفية
	wمصفوفة الكفاءات والجدارات المهارية

الوحدة األولى :
خصائص ومواصفات الكفاءات واجلدارات المهارية

	w.مفهوم الجدارة والكفاءة الوظيفية
	w.أهمية الجدارة والكفاءة الوظيفية
	w.تقسيمات الجدارة والكفاءة الوظيفية
	wالجدارات والكفاءات الوظيفية الظاهرة والكامنة
	w القيادات ودورها فى اكتشاف الموارد البشرية ذوى الكفاءات والجدارات

المهارية .
	wحاالت وتطبيقات عملية

الوحدة الثانية :
تصميم مناذج اجلدارات  والكفاءات الوظيفية

	wمعايير الجدارة والكفاءة الوظيفية
	wحزم الجدارات والكفاءات الوظيفية
	wنموذج الجدارة والكفاءة الوظيفية
	wالنموذج الكالسيكى لتصميم الجدارة والكفاءة الوظيفية
	wنموذج الجدارة والكفاءة الشامل للمهن الفنية والتخصصية
	wطرق الحصول على برامج الجدارة والكفاءة الوظيفية
	wحاالت وتطبيقات عملية

الوحدة الثالثة :
نظم المعلومات المتكاملة إلدارة الموارد البرشية المبنية عىل اجلدارة 

والكفاءة الوظيفية
	wالمفهوم واألهمية
	wخطوات تطوير نظم معلومات متكاملة إلدارة الموارد البشرية
	wعملية تقييم الجدارة والكفاءة الوظيفية
	wمستقبل إدارة الموارد البشرية المبنية على الجدارات  والكفاءات الوظيفية
	wالجدارة والكفاءة الوظيفية والمنصب
	wالجدارة  والكفاءة المحورية 
	wحاالت وتطبيقات عملية

الوحدة الرابعة :

االختيار والتوظيف المبىن عىل الكفاءات واجلدارات المهارية

	wمصفوفة الكفاءات والجدارات المهارية
	wتصميم مصفوفة الكفاءات والجدارات المهارية
	wالمقابالت الشخصية المبنية على الجدارات والكفاءات الوظيفية
	wاالختبارات العلمية والعملية المبنية على الجدارات والكفاءات الوظيفية
	wاختبارات الذكاء للجدارات والكفاءات الوظيفية
	wمنظومة االختيار والتوظيف للجدارات والكفاءات الوظيفية
	wالخطوات العلمية لالختيار والتوظيف للجدارات والكفاءات الوظيفية
	wحاالت وتطبيقات عملية

الوحدة الخامسة :

تقويم وتطوير األداء للجدارات والكفاءات الوظيفية

	wبعض اآلليات الحديثة فى تحسين وتطوير األداء للجدارات والكفاءات الوظيفية
	wمعايير األداء
	wفوائد استخدامات تقويم األداء الوظيفى
	wجدارات تقويم األداء
	wمجاالت تحسين وتطوير األداء
	wالطرق الحديثة لتقويم األداء الوظيفى للجدارات والكفاءات الوظيفية
	wقواعد توجيه األداء الفعال
	wبطاقة األداء المتوازن للجدارات والكفاءات الوظيفية
	wحاالت وتطبيقات عملية



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 

	w00971  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 :........................)تصميم وتطوير أطر الكفاءات وتقويم األداء ®( 

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.


