الدليل التعريفي

حقيب ـ ـ ــة

ً
قياس الكفاءات طبقا للمستوى الوظيفي

اسم الحقيبة
ً
حقيبة قياس الكفاءات طبقا للمستوى الوظيفي
مدة الحقيبة:
 3أيام بإجمالي  12ساعة تدريبية .
وصف الحقيبة:
تغطي الحقيبة ما يتعلق بماهية الكفاءات و أهمية فهمها و طرق تحديدها و توصيفها و التمييز بينها و بين
الفعالية فى املؤسسة و التعرف على ُسبل بناء العالقات و الشراكات و املعرفة و املهارات املهنية و البحث
عن طرق خلق اإلبداع و اإلبتكارمما يساهم فى زيادة جودة العمل و إستيعاب معاييره .
املستهدفون من الحقيبة





املدراء و القادة وأصحاب الشركات و املصانع.
رؤساء مجالس اإلدارات ومدراء العموم واملدراء التنفيذيين .
رؤساء األقسام ومدراء اإلدارات .
مديرو املوارد البشرية و تقييم األداء املؤسس ى .

أهداف الحقيبة
 إطالع املشاركين على كل ما يتعلق بـماهية الكفاءات وأهمية فهمها .
 أن يتعرف املشاركين على الفرق بين الكفاءة و الفعالية فى املؤسسة .
 أن يدرك املشاركين طرق تحديد الكفاءات و توصيفها .
 أن يعى املشاركين وسائل تحديد مستوى الوظيفة وفهم ُسبل تحديد مستوى الكفاءة .
 أن يتعرف املشاركين على بناء العالقات الشخصية و الشراكات .
 أن يعى املشاركين ما يتعلق باملعرفة و املهارات املهنية .
 إدراك املشاركين ملفهوم اإلنتاجية و طرق خلق روح اإلبتكار.
 أن يلم املشاركين بما يدورحول معايير العمل وجودته و كيفية اإللتزام بها .

عدد صفحات الحقيبة ( دليل املدرب)
 77صفحة
عدد صفحات الحقيبة ( دليل املتدرب)
 70صفحة
دليل العرض التقديمي –PowerPoint
 41صفحة

املح ـ ـ ــاور الرئيسية
ً
حقيبة قياس الكفاءات طبقا للمستوى الوظيفي
املحور األول  :ماهية الكفاءات
 مفهوم الكفاءة
 أهمية فهم الكفاءات
 خصائص الكفاءات
 نماذج الكفاءات
املحور الثاني :الفرق بين الكفاءة و الفاعلية
 الفرق بين الكفاءة و الفاعلية فى املؤسسة
 تحديد الكفاءات
املحور الثالث :توصيف الكفاءات
 الكفاءات األساسية
 الكفاءات اإلدارية
 الكفاءات الوظيفية
 كفاءات التمكين

املحورالرابع :تحديد مستوى الكفاءة
 تحديد مستوى الوظيفة
 تحديد مستوى الكفاءة
 القدرة على التكيف و املرونة فى التعامل
 التفكيرالتحليلي و التعلم املستمر
املحورالخامس  :املهارات املهنية
 بناء العالقات الشخصية و الشراكات
 املعرفة و املهارات املهنية
 خدمة العمالء و الدعم
 إدارة األفراد و العمل الجماعى
املحورالسادس  :اإللتزام بمعاييرالعمل و جودته
 اإلنتاجية و خلق روح اإلبتكار
 اإللتزام بمعايير العمل وجودته
 العرض التقديمي و املتابعة
 مهارات دعم البحث
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