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!الموارد البشرية هي األساس  
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OIP+ 
 تقرير 

 االهتمامات

 الوظيفية



   

 

 .  أحب تولي المسؤولية وتوزيع مهام العمل على الغير  :۱مثال

 

 .أحب أن أكون محاط بالناس  :٢مثال

 

ال أوافق بشدة ٥أوافق         ال  ٤محايد        ٣أوافق          ٢بشدة         أوافق          ۱  



  
Score Interest

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Career Interest Profile Chart

4 Artistic-Creative

3 Practical-Mechanical

5 Scientific

4 Admin-Clerical

7 Caring-Helping

5Logical-Computational

5 Persuasive

Low Medium High



OPPro 
 تقرير

 الشخصية

 الوظيفية 



   

 

 .من المثير لالهتمام أن يكون المرء كاتبا   :۱مثال  

 

 .قناع الناس بوجهة نظريإمن السهل  :٢مثال  

 

  
ال أوافق بشدة ٥أوافق         ال  ٤محايد        ٣أوافق          ٢بشدة         أوافق          ۱  



  Raw Low Score High Score %ile

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30 Accomodating Assertive 37

27 Detail-Conscious Flexible 68

43 Cynical Trusting 82

47 Emotional Phlegmatic 87

38 Reserved Gregarious 78

27 Genuine Persuasive 54

34 Composed Contesting 90

17 Optimistic Pessimistic 25

23 Abstract Pragmatic 21

29 Low Distortion High Distortion 88

79 Extreme Responses Central Tendency 33



15FQ+ 
ستفتاءا  

 سمات الشخصية

 الخمسة عشر 



 .يصفني بعض الناس بأنني تقليدي نوعاً ما ۱مثال
      

B C 

نعم   ? ال 

A 

      .أحب أن أكون محاطاً بالناس ٢مثال 

A B 

 ? نعم

A B C 

العلماء والمهندسين  الفنانين والفالسفة    
الحكماء   

? 

        .منأقدر أعمال المشاهير  ٣مثال 

C 

 ال



Scale Raw Low Score High Score %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

fA 20 Distant Aloof Empathic 47

ß 22 Low Intellectance High Intellectance 74

fC 12 Affected By Feelings Emotionally stable 18

fE 0 Accommodating Dominant 0

fF 6 Sober Serious Enthusiastic 8

fG 12 Expedient Conscientious 11

fH 0 Retiring Socially-bold 0

fI 20 Hard-headed Tender-minded 79

fL 10 Trusting Suspicious 64

fM 5 Concrete Abstract 12

fN 24 Direct Restrained 87

fO 14 Self -assured Apprehensive 61

fQ1 0 Conventional Radical 0

fQ2 24 Group-orientated Self -suff icient 99

fQ3 20 Informal Self -disciplined 45

fQ4 10 Composed Tense-driven 54



GRT2 
 اختبارات 

  االستدالل

 االعتيادي



 Ex. 1 األلفاظ

6 

مخاض  عليل معافى داء مرض  

؟“مريض”أي الكلمات التالية لها نفس معنى كلمة    

5 4 3 2 1 

 راحة

 Ex. 3 األشكال

6 5 4 3 2 1 

 Ex. 2 األرقام

6 

14 12 11 9 8 

 ما هو الرقم التالي في السلسلة ؟.... 12، 10،   8،  6،  4،  2

5 4 3 2 1 

16 

 ما هو الرسم التالي في
هذه السلسلة؟   

  



TestRawNo. Attempted %ile

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Verbal2228 of 35 85

Numerical1921 of 25 96

Abstract1825 of 25 81

Low MediumHigh



CRTB2 
 اختبارات 

 االستدالل 

 التحليلي



 اإلجابات المحتملة

 صح

يحتوي علىى  هذه اإلجابة تعني أن النص 
مباشىىىرة علىىىى  ىىىحة  حقىىىاتق تىىىدل  

بمعنىىىىى  فىىىىرن ف نىىىى  مىىىىن  . العبىىىىارة
النص  تحليل المعلومات الواردة في  فالل 

علىىى أن العبىىارة  تمكنى  مىىن االالىىتدالل 
  . حيحة

 ال يمكن التحديد

يتضىىمن  هىىذه اإلجابىىة تعنىىي أن الىىنص ال 
أن تقىرر مىا إ ا   لى معلومات كافيىة تتىي  

  . حيحة أم فاطئة كان  العبارة 

 خطأ

الواردة  هذه اإلجابة تعني أن المعلومات 
االالتدالل على أن   ل في النص أتاح  

  .فاطئة وغير  حيحة العبارة حتما  

 «أسبوع التسويق»عن 

رغم أن عدد محطات اإل اعة التجارية قد تضاعف مرتين فالل السنوات العشر الماضيةن إال أن 
احتماالت االتمرار النمو في هذا القطاع قد بات  محدودةن و ل  نظرا  لعدم وجود ترد دات إ اعية 

ومع أن هناك بعض المحطات التي تالقي إقبال . شاغرة يمكن للمحطات الجديدة البث  عليها
ويرجع . المستمعين وتحقق بالتالي أرباحا  جيدةن إال أن غالبية المحطات تواجه فساتر في عملها

 ل  بشكل رتيسي إلى قلة أعداد مستمعيهان مما يفرض حدودا  على المبالغ التي يمكن أن 
في هذا السياقن ف نه من المتوقع أن تتعرض بعض . تطلبها المحطات لقاء بث اإلعالنات من فاللها

 .المحطات اإل اعية لإلفالس فالل السنوات القليلة القادمة

  

E1 
من المرج  أن يستمر النمو السريع الذي طرأ مؤفرا  على 

     .عدد المحطات اإل اعة التجارية

 ال يمكن صح

 التحديد

 خطأ

  

E2 
  .تتأثر ربحية المحطة اإل اعية بعدد من يستمعون إليها

   

 ال يمكن صح

 التحديد

 خطأ

  

E3 
من المىرج  أن تبىدأ المحطىات اإل اعيىة التجاريىة بتحقيىق 

     .األرباح فالل السنوات القليلة المقبلة

 ال يمكن صح

 التحديد

 خطأ



 الرجال

 من الرجال، ضمن كل فئة عمريّة، الذين إعتبروا الميزة المذكورة هي أهم مزايا السيارات بالنسبة لهم( ٪)النسبة المئوية 

 69-60 59-50 49-40 39-30 29-20 الميزة

 26 32 38 32 52 األداء

 27 18 18 20 3 اإلقتصادية

 38 22 18 28 20 (قلة األعطال)اإلعتمادية 

 5 22 13 15 5 السالمة

 4 6 13 5 20 التصميم

 النساء

 من النساء، ضمن كل فئة عمريّة، اللواتي إعتبرن الميزة المذكورة هي أهم مزايا السيارات بالنسبة لهن( ٪)النسبة المئوية 

 69-60 59-50 49-40 39-30 29-20 الميزة

 5 10 8 12 18 األداء

 32 28 29 24 17 اإلقتصادية

 35 27 24 32 34 (قلة األعطال)اإلعتمادية 

 27 31 32 30 18 السالمة

 1 4 7 2 13 التصميم

E1 ما هي الميزة األقل أهمية بالنسبة للنساء؟ 

      

 بيانات الجدول التصميم السالمة اإلعتمادية اإلقتصادية األداء

 ال تكفي للتحديد



TestRawAttempted %ile

123456789

Verbal1933 of 40 59

Numerical1424 of 25 70

Low MediumHigh





 تشجيعية  
  خصوصية  

    من غير أحكام

 لتأكيد النتائج 

    منظمة 

  على عالقة بالعمل 






