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: تنقسم الكفايات إلى
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البشرية: املوارد إدارة وأهمية مفهوم
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العمل: ورشة في املتبعة املنهجية
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أهـداف ورشة العمل:







    





 
  

  
      

والتعيني: الكفايات في التوظيف إستخدام

 


  
 

  
   

والتطوير: التدريب في الكفايات منهجية إستخدام

بالكفايات  املوارد البشرية إدارة وأهداف مفهوم
: Competency Based Human Resources
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