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االستقطاب والمقابلة واالختيار- المستوى المتقدم

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

المحتويات األساسية:

مقدمة:
بشكل  تأتي  ال  قد  ولكنها   ، األعمال  لنجاح  األهمية  بالغ  أمرا  التوظيف  مقابالت   تعد 
الذي يجري  الشخص  للغاية أن يظل  المهم  إلى ذلك ، من  للجميع.  باإلضافة  طبيعي 
المقابلة ممتثال في جميع األوقات للعديد من القوانين المرتبطة بالتوظيف واالختيار.  تقدم 
يوروماتيك هذه الدورة التدريبية المتخصصة "  التوظيف وإجراء المقابالت واالختيار" 
  بهدف تطوير كفاءات المشاركين على اكتساب الخبرات والمهارات الالزمة إلنجاح 
مقابالت التوظيف وتحسين مخرجاتها . تحتوي هذه الدورة على  كل ما تحتاج لمعرفته 
توظيف  تجنب  على  الدورة  هذه  ستساعدك  واالختيار،  واالستقطاب  المقابالت  حول 

المرشحين الخاطئين.

 يرجى مالحظة أنه يمكن تقديم هذه الدورة إما افتراضيا أو وجها لوجه أو يمكن تقديمها 
بمزيج من كال التنسيقين. سنقوم بتخصيص المحتوى والمدة بما يتماشى مع متطلبات 

التعلم والتطوير الخاصة بك. 

أهدافالدورةونتاجئالتعلمالنموذجية:
 وصف وفهم القانون من حيث صلته بتوظيف . 	
تعلم األنواع الرئيسية لمقابالت االختيار ومتى وكيف يتم استخدام كل منها 	

 تعرف على األسئلة التي يمكنك طرحها والتي ال يمكنك طرحها  	
 فهم كيفية كتابة األوصاف الوظيفية وملفات تعريف األشخاص  	
 معرفة كيفية تنظيم مقابلة ناجحة  	
 القدرة على وصف كيفية فحص المتقدمين  	
 تطوير أساليب إلجراء مقابلة باستخدام تقنيات فعالة  	
 اعتماد التقنيات التي من شأنها أن تساعدك في إجراء تقييم موضوعي للمرشحين  	
 ممارسة التقنيات وتلقي ردود الفعل  	

المهنجية:
المحاضرات ودراسات  التفاعلية مثل  التدريب  الدورة مزيجاً من أدوات  تستخدم هذه 
الحالة واألنشطة الجماعية وتمارين لعب األدوار، باإلضافة إلى عرض مقاطع فيديو 

قصيرة إلضافة التطبيق العملي على الدورة.

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

المتكررة أو المهمة

االستقطابواالختيار:
االستقطاب مقابل االختيار 	

مراحل عملية االستقطاب 	

األدوار والمسؤوليات في كل مرحلة 	

إدارة العالقات مع أقسام الموارد البشرية األخرى 	

حتديدالمتطلبات:
وضع المحتوى الوظيفي: استخدام األمور  	

األساسية المرغوبة

الوصف الوظيفي: التصميم 	

مواصفات الشخص 	

الملف الشخصي 	

جذبالمرشحني:
المصادر المختلفة لجذب المرشحين 	

اإلحاالت والمرشحين الداخليين 	

إعالنات التوظيف 	

إيجابيات وسلبيات اإلعالنات 	

اإلنترنت والمواقع االلكترونية 	

وكاالت التوظيف ومكتشفي المواهب 	

المعارض الوظيفية والجامعات 	

فحصالمرشحنيوتكوينقوائم
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 	

المقابالتالشخصيةمعالمرشحني:
الفحص والمقابالت الشخصية 	
المقابالت المتسلسلة والمتتابعة 	
المقابالت االفتراضية 	
مقابالت اللجان: االيجابيات والسلبيات 	
المقابالت المبنية على الكفاءات 	
المبادئ التوجيهية للمقابالت 	

تقييمالمرشحني:
أهمية تنظيم البيانات 	
المالحظات الموضوعية مقابل المالحظات  	

الشخصية
القضايا القانونية واإلنصافية 	
وضع ملف شخصي 	

قراراالختيار:

المعايير التي يجب استخدامها 	

استخدام مصفوفات القرار في عملية االختيار 	

استخدام تحليل التباين في الكفاءات 	

إدارةمعلوماتاالستقطابواالختيار:

بناء قاعدة بيانات للمصادر والمرشحين 	

أهمية تتبع البيانات 	

الملفات الورقية مقابل الملفات االلكترونية 	

نظم إدارة 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

التــاريــخ :........................)االستقطاب والمقابلة واالختيار- المستوى المتقدم(

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


