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مقدمة:

ان الكلفة المباشرة وغير المباشرة للتوظيف الضعيف عندما نقوم بتعيين الشخص الغير مناسب، وبنفس الوقت فان الشخص قليل الخبرة سيؤثر على سمعة الشركة. يلعب المدراء 

المباشرون دوراً مهماً في قرارات التوظيف وفي الطريقة التي نقدم بها اعمالنا للمهارات المرتقب توظيفها. عند مقابلة المتقدمين للوظائف من الضروري تقييم كفاءاتهم السلوكية 

إضافة الى قابلياتهم التقنية. هذه الدورة التدريبية، مصممة لتزود المشاركين بالمهارات وافضل الممارسات إلجراء المقابلة المستندة على الكفاءة، هذه الدورة واحدة من اعم الدورات 

التدريبية في الموارد البشرية والتي تضيف للمشاركين بها العديد من المعلومات المهمة والقيمة، كما أنها تعمل على إثراء المشتركين بها في التعرف على كافة الجوانب العلمية 

الخاصة باجراء المقابالت واالختيار والتعيين القائمة على الكفاءات . تستخدم هذه الدورة مزيجاً من أدوات التدريب التفاعلية مثل المحاضرات ودراسات الحالة واألنشطة الجماعية 

وتمارين لعب األدوار، باإلضافة إلى عرض مقاطع فيديو قصيرة إلضافة التطبيق العملي على الدورة.

اهداف البرنامج:

متكني الماشركني من:

وصف المدخل العملي لدراسة السلوك 	

اتقان علم السلوك التنظيمي في إجراء المقابالت الشخصية 	

تعريف االستقطاب وتحديد خطواته الرئيسية وتعلم أفضل الطرق والمصادر لجذب المرشحين المؤهلين 	

فهم نموذج المقابلة المستندة الى الكفاءة وافضلية االستفسار وسبر الكفاءات ومزايا السؤال والسبر في الكفاءات 	

فهم نوعية المعلومات التي من الممكن ان يتم جمعها وتقييمها في المقابلة وكيفية تقييم الدليل طبقاً للكفاءات التي يتم تقييمها في مختلف مستويات المؤسسة 	

تعلم كيفية مراقبة، وتسجيل، وتصنيف، وتقييم األدلة 	

تعلم كيفية تنظيم المقابلة للنتائج االفضل. تطوير االسئلة المستندة على الكفاءات و تقنيات طرح االسئلة 	

تعلم األنواع الرئيسية لمقابالت االختيار ومتى وكيف يتم استخدام كل منها 	

إعداد وإجراء مقابلة شخصية دقيقة عند شغور أي وظيفة في المؤسسة 	

استخدام البيانات المجمعة من مراحل التقييم المختلفة ألغراض االختيار 	

المشاركة في جلسة إجراء المقابالت العملية )للمشاركين/التخاذ قرارات التعيين( والحصول اقتراحات التطوير من مدرب محترف 	

الفئات المستهدفة:

المدراء والمشرفون والمسؤولون الذين يتطلب عملهم استقطاب واختيار الموظفين، هذه الدورة مفيدة أيضاً لجميع للموظفين الذين يتطلب عملهم القيام بمقابالت االختيار المتكررة 

أو المهمة.
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المحتويات الرئيسية 

التعريف بسيااست االستقطاب واالختيار والتعيني:

مفهوم تخطيط الموارد البشرية. 	
عالقة سياسات االستقطاب واالختيار بتخطيط الموارد البشرية 	
أهداف االستقطاب وعناصر عملية استقطاب الموارد البشرية 	
استراتيجيات نجاح االستقطاب. 	
المصادر الداخلية والمصادر الخارجية االستقطاب 	

إدارة معلومات االستقطاب واالختيار:

بناء قاعدة بيانات للمصادر والمرشحين 	
أهمية تتبع البيانات 	
الملفات الورقية مقابل الملفات االلكترونية 	
نظم إدارة الموارد البشرية 	

اختيار وتعيني الموارد البرشية واخلطوات المتبعة يف عملية االختيار 
التعيني:

تحليل الوظائف لتسهيل عملية االختيار والتعيين 	
المشكالت  العملية التي ترافق عمليات االختيار والتعيين وفرص التغلب عليها 	
منافع االختيار السليم 	
المقابالت وأنواعها والعوامل المؤثرة في مقابالت االختيار والتعيين 	
فن التحضير الجيد للمقابلة ومهارات إجراء المقابالت الفعالة 	
نماذج أسئلة المقابالت ومعوقات نجاح المقابالت وطرق التغلب عليها 	
مهارات إدارة الوقت في المقابالت 	

فنون ومهارات استخدام المقابالت المبنية عىل الكفاءات:

أساليب إكتشاف الكفاءات 	
الخطوات العملية إلجراء مقابلة قائمة على الكفاءات 	
إستخدام نموذج WASP في مقابالت إكتشاف الكفاءات 	
ما قبل المقابلة القائمة على الكفاءات 	
	 STAR نموذج CARL فن طرح أسئلة كشف الكفاءات وإستخدام نموذج
فنون كسر الجليد لإلكتشاف الحقيقي للكفاءات 	

فحص المرشحني وتكوين قوائم المؤهلني:

المعايير الملموسة مقابل المعايير غير الملموسة 	

خطوات تكوين قائمة المؤهلين 	

نطاق عمل مراكز التقييم 	

استخدام السير الذاتية والطلبات لتكوين قوائم المرشحين المؤهلين 	

التحقق من الطلبات التي تتم عبر اإلنترنت 	

مهارات متقدمة يف إستخدام المقابالت المبنية عىل الكفاءات:

ما يجب عليك تجنبه أثناء المقابالت القائمة على الكفاءات 	

فن قراءة واستخدام لغة الجسد الكتشاف الكفاءات 	

اعداد نموذج ومقياس )Scale( المقابالت القائمة على الجدارات 	

أخالقيات المقابالت القائمة على الكفاءات 	

إنهاء المقابلة وما بعد المقابلة 	

خطة تطوير شخصية 	

المقابالت الشخصية مع المرشحني:

الفحص والمقابالت الشخصية 	

المقابالت المتسلسلة والمتتابعة 	

المقابالت االفتراضية 	

مقابالت اللجان: االيجابيات والسلبيات 	

المقابالت المبنية على الكفاءات 	

المبادئ التوجيهية للمقابالت 	

تقييم المرشحين 	

قرار االختيار:

المعايير التي يجب استخدامها 	

استخدام مصفوفات القرار في عملية االختيار 	

استخدام تحليل التباين في الكفاءات 	



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

)اجراء المقابالت واالختيار القائم على الكفاءات ®(
Competency Based Interviewing & Selection

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.


