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مقدمة:
 تقدم إدارة الموارد البشرية القائمة على        الكفاءة نهجاً موجهاً نحو الممارسة لبناء الكفاءة التنظيمية في مكان العمل لتحقيق أهداف المنظمة، لقد أصبحت   إدارة الموارد البشرية القائمة 
على الكفاءة )HRM(   مجااًل مهًما، إن رسم خرائط الكفاءة ال يتعلق فقط باختيار أفضل األفراد للوظيفة المناسبة، بل إنه أكثر تعقيداً مما يبدو. تتطلب اإلدارة القائمة على الكفاءة  
في إدارة وظائف الموارد البشرية الرئيسية مثل التعلم وإدارة األداء والتوظيف، الكفاءات هي حلقة الوصل المعيارية بين معظم عمليات الموارد البشرية.. يومكن إدراج مجموعة 

متنوعة من   عمليات الموارد البشرية   في نظام واحد متكامل عن طريق ربط كل منها بمجموعة مشتركة من الكفاءات الوظيفية المحددة.

تناقش هذه الدورة وتقدم افضل الممارسات ومنهجيات بعض العمليات في    إدارة الموارد البشرية :  تحليل الوظائف القائم على الكفاءة،  اختيار قائم على الكفاءة،  التدريب والتطوير 
القائم على الكفاءة، وإدارة األداء القائمة على الكفاءة. 

هذه الدورة المصممة بطريقة التعلم الخبراتي Experiential learning توفر للمشاركين الفرصة لبناء وتطوير واستخدام القدرات ذات الصلة بمعرفتهم إلدارة االحتياجات في 
مختلف مجاالت الموارد البشرية بفعالية. وسيكون المشارك قادرا - بعد االنتهاء من البرنامج - على إدارة فعالة ألنشطة الموارد البشرية في ضوء خريطة الكفاءات. وتكون واحدة 

من عوامل النجاح التي تعتمد عليها المنظمة؛ لتحقيق أهدافها االستراتيجية.

اهداف الدورة:
فهم الممارسات المرتبطة بإدارة الموارد البشرية القائمة على الكفاءة. 	
التعّرف على الخطوات الالزمة لتطوير مهارات الكفاءة الوظيفية 	
معرفة المنهجيات المختلفة إلنشاء نماذج الكفاءة 	
تمرس المتطلبات التنظيمية لالنتقال إلى إدارة الموارد البشرية القائمة على الكفاءة 	
تحديد الكفاءات األساسية وتحليل المكونات الرئيسية لها  	
 استخراج الكفاءات من خطط العمل وتطبيق الخطوات الالزمة في تصميم أطر ونماذج الكفاءة  	
 تطبيق الكفاءات في عمليات التوظيف واالختيار  	
 استخدام الكفاءات لتحديد االحتياجات التدريبية، و مجموعات المواهب وخطط الخالفة  	
 االستفادة من الكفاءات والمؤشرات السلوكية في أنظمة تقييم األداء  	
تحديد الكفاءات الالزمة لألداء الوظيفي الفعال ؛ لذلك يمكن للمنظمة التركيز بشكل أفضل على اختيارها والتدريب والتطوير وتقييم األداء تخطيط تعاقب اإلعالنات على  	

السلوكيات األكثر صلة بنجاح الوظيفة

منهجية التدريب: 
سيزيد المشاركون من الكفاءات من خالل مجموعة متنوعة من األساليب التعليمية بما في ذلك محاضرة يلقيها ممارس ومستشار متمرس، وحاالت فردية وجماعية، ومناقشات 

جماعية تغطي العديد من المواضيع المعروضة في الدورة.

األثر الشخصي:
تكون قادرا على استخدام الخريطة االستراتيجية الجديدة إلدارة الموارد البشرية. 	
خبرة تخطيط عملية األعمال. 	
تطوير المهارات الخاصة بك للمستقبل وتكون قادرة على المساعدة في تحويل أي نشاط الناس في والنشاط القيمة المضافة. 	
تحويل عمليات التوظيف والتقييم مع نتائج مذهلة. 	

األثر المؤسسي:
المساهمة برأي عملي في التوجهات االستراتيجية 	
تصميم وهيكلة الشركة بما يتناسب مع استراتيجيتها وسياستها 	
التخطيط الجيد لموارد الشركة البشرية وكيفية تحقيق أقصى استفادة منها 	
تحقيق أهداف الشركة الربحية والتنظيمية عن طريق قيادة وتوجيه األداء نحو مستهدفات واضحة 	
وضع الموظف المناسب في مكانه المناسب 	
تعظيم ربحية الشركة عن طريق التدريب الموجه 	
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المحتويات األساسية:

الكفاءات:

 التاريخ واألصول والتعاريف  	
 المكونات: االختالفات بين المعرفة والمهارات والكفاءات  	
 نموذج جبل الجليد  	
 الكفاءة مقابل الفعالية 	

أطرومناذجالكفاءات:

 أنواع الكفاءات  	
 مستويات الكفاءة القياسية  	
 المستويات المخصصة: استخدام المؤشرات السلوكية  	
 ملفات تعريف وظائف الكفاءة مقابل أوصاف الوظائف  	
 ملفات تعريف وظائف الكفاءة ومالمح الشخصية  	
 تحليل فجوة الكفاءة  	

حتليلالكفاءة:

 استخالص الكفاءات من الخطط االستراتيجية  	
 مجاالت النتائج الرئيسية والكفاءات األساسية والقيم األساسية  	
 اختيار قائم على الكفاءة: 	

 تحديد متطلبات الوظيفة  	
 تصميم وإجراء المقابالت القائمة على الكفاءة  	
 اختيار قائم على الكفاءة  	
 الكفاءات في التدريب والتطوير: 	

 TNAs الكالسيكية  	
	  TNAs الكفاءات القائمة على 
 الكفاءات في تخطيط تعاقب الموظفين  	
 نظم التقييم القائمة على الكفاءة: 	

 مزايا وعيوب  	
 ترجمة الكفاءة الشخصية إلى تقييم: الصيغة الرئيسية 	
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مخرجات البرنامج:
الربناجمتدرييبتفاعيليؤهلالماشركلآليت:

القيام بمقابالت وظيفية احترافية الختيار قيادات الشركة. 	

التمكن من عمل نظام إدارة أداء متكامل يُعتمد عليه في نجاح الشركة. 	

فهم أكثر وسائل تقييم األداء قبوال؛ لتشغيلها في المؤسسة. 	

	 .IDP فهم وتفعيل التكامل بين تقييم األداء وخطط التطوير الشخصية

مساعدة القادة لفهم كيفية عمل مؤشرات قياس األداء باحترافية. 	

	 .ROI إدراك مفهوم ومستويات قياس العائد على االستثمار من التدريب والتطوير

الفئات المستهدفة:
تم تصميم هذه الدورة لمديري و رؤساء اقسام ومشرفي  الموارد البشرية والمتخصصين في المجال، والقادة والمشرفين المهتمين بتطوير الخبرة في الموارد البشرية.



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

)إدارة الموارد البشرية المبنية على الكفاءات | الجدارات ®( 
Competency Based Human Resources Management

التــاريــخ :........................

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

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

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

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

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
c 1800 دوالر أمريكي للشخص الواحد ) اون الين (

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.


