
www.takatuf.om

مركز التقـيـيـم 

التخطيط  |  الخدمات االستشارية  |  التدريب التوجيهي  |  التقييم |  التعليم والتطوير |  المعاهد التدريبية  |  برنامج رّواد



دعم اتخاذ القرارالطريقة المثلى للتقييم
•  توظيف الجودة والصالحية 

•  التحكم باالنحياز

تخفيف المخاطر
•  انخفاض معدل ا�نتاجية نتيجة ارتفاع معدالت الشواغر

•  انفكاكات الموظفين نتيجة التنظيم الرديء
•  مشاكل ا�داء الناتجة عن تعيين الشخص

   غير المناسب للوظيفة 
•  تعرَّض العالمة التجارية للمخاطر من

   خالل عمليات االختيار الضعيفة

ح خبرة المرشَّ
•  قيمة معززة للعالمة التجارية للشركة

   من خالل عملية احترافية 
•  االختيار على أساس الجدارة العملية 

•  مفاهيم ا�نصاف
•  آراء ووجهات النظر للتعلم

تأثيرات
التقييم الخاطئ 

مشاكل العالقات 

مشاكل ا�داء 

مضاعفة تكاليف التوظيف
إلى ٣ أضعاف 

مشاكل ا�نتاجية 

التأثير على سمعة العالمة
التجارية للشركة

التأثير على سمعة العالمة
التجارية للشركة



كيف نقوم
باالختيار من بين
المرشحين ذوي

الخبرة للمناصب العليا؟

"لم يكن توفير جلسة
ثنائية اللغة والقدرة على التفاعل باللغتين 

العربية وا�نجليزية مجرد قيمة مضافة، بل كانت 
تجربة ممتعة. كان المشاركون قادرين على ربط 

المواضيع وفهمها بشكل أفضل، خاصًة عند 
شرحها باللغة العربية." 

ECGA

"تعد شركة أوربك من الشركات
المتميزة في التنظيم والعمل. لقد ظلت تكاتف شريكا 

موثوًقا به في دعم أوربك في رحلتها العملية من خالل تزويدها 
بالخدمات االحترافية الموثوقة عالية الجودة، حيث تقوم تكاتف بتقييم 

مواهبها الداخلية والمواهب الخارجية التي تعتزم االنضمام إلى أوربك 
لدعم نموها. يتميز فريق التقييم بنشاطه وحيويته ويقظته، يعمل على 

توفير الحلول الفعالة في العمل. من المطمئن أن وجود تكاتف 
باعتبارها شريكا حقيقًيا يقوم بتحسين خدماته

ومنتجاته وتعزيزها باستمرار."

ORPIC

أسئلة
نستطيع مساعدتك في ا�جابة عليها

ما مدى تعاون
موظفينا وتواصلهم؟

كيف نجعل
عملية اختيارنا سديدة؟

من هم
قادة المستقبل؟

كيف
نحافظ على مواهبنا؟

كيف يمكننا
االستفادة من

موازنة التنمية لدينا؟

مه؟ من الذي نقيِّ

لين / العاملين  المشغِّ

الخريجين الجدد

المتخصصين

المديرين 

التنفيذيين



ما الذي يميزنا؟ 

عملية متكاملة البداء
ا¹راء لجميع

المرشحين المكملين
للتقييمات

عمان، المجموعات
ا�قليمية والدولية

(المعايير)

أدوات صالحة
وموثوقة

سرعة
االستجابة

محلًيا – المحاكاة
ونماذج العمل

إمكانية رفع
التقارير ثنائية

اللغةوابداء ا¹راء
ووجهات النظر



"قام مركز التقييم التابع لتكاتف على
مدار العامين الماضيين بتقديم خدماته لللشركة

العمانية للصهاريج ش.م.م في مختلف الخدمات (من ذلك تقييم 
المرشحين، ومقابالت التوظيف، وتقييم الموظفين من أجل 

التطوير). قام فريق التقييم بتقديم مستوى عاٍل من
الطاقة بأسلوب حسن التنظيم أسفر

ال."  عن عمٍل فعَّ

OTTCO

ا�دوات 
اختبارات
القدرة

تدابير قصيرة
صالحة تتنبأ با�داء

الوظيفي
وا�مكانيات

استبيان
ا�نماط الشخصية

ملف تعريف
لنمط التشغيل

المفضل للفرد بما
في ذلك كيفية إدارة

العالقات والمهام
وكيفية التعامل

مع الضغوط.

أدوات
التقييم

الوظيفي
مجموعة من 

أدوات االكتشاف
الذاتي التي تساعد 
ا�فراد على فهم

ومطابقة أسلوبهم 
الشخصي و تفضيل
العمل مع الخيارات 

الوظيفية.

ا¹راء
٣٦٠ درجة

ا¹راء
المستمدة

من مصادر متعددة
على أساس مجموعة

متفق عليها من
القدرات أو

ا�بعاد.

المقابالت
على أساس

الكفاءة

مقابالت
منظمة توفر
االتساق بين

المرشحين على
مجموعة متفق

عليها من
القدرات.

أدوات
الحكم

الظرفية
االستبيانات

والسيناريوهات
وعينات العمل
ودراسات الحالة

والمحاكاة التي تشرك
المرشحين في
مواقف العمل

الواقعية.

ورش العمل
والدورات
التدريبية

مجموعة
من ورش العمل

والدورات التدريبية
التفاعلية للمساعدة

في مجموعة
واسعة من فرص

التطوير
التنظيمي.



اتجاهات السوق 
تتراوح تكلفة استبدال الموظف

ما بين ٢٩ إلى ٤٦ في المائة من الراتب
السنوي للشخص. 

.DDI المصدر: دراسة استبقاء

إن اختيار أساليب التقييم الفعالة
واستخدامها يمكن أن يعزز إلى حد

كبير جودة القوى العاملة
وإنتاجيتها في المنظمة.

المصدر: جمعية إدارة الموارد البشرية.

إن استخدام أدوات التقييم ذات الصلة بالوظيفة
إلى جانب إجراءات ا�دارة المتسقة والعادلة
وتوفير وجهات النظر للمرشحين حول أداء

تقييمهم له رد فعل إيجابي.
المصدر: المجلة الدولية لالختيار والتقييم.
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