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المقدمة :

تسعى المؤسسات الحديثة إلى التفاعل والتعامل مع التطورات والتغيرات السريعة والمتالحقة فى البيئة المعاصرة ، وذلك من خالل إدارة األداء بالمؤسسات الحكومية بنفس منهج إدارة 
القطاع الخاص سعياً إلى تحقيق التطوير والتجويد ، وتقديم الخدمات في أفضل صوره ، وذلك لمواجهة الكثير من التحديات، والتي يتمثل أهمها في: تعدد األهداف، وتزايد حاجات المجتمع 
وتنوعها، وندرة الموارد االقتصادية ؛ وزيادة عصر التوجه بالعميل . والتي أدت إلى تسابق الدول في جذب رؤوس األموال واالستثمارات وإدارة راس المال البشرى ومن خالل خلق البيئة 
المناسبة لذلك. ويطلق على الجهود التنظيمية المخططة التي تهدف إلى تحقيق التحسينات المستمرة والتميز واالستجابة للقوى الداعمة للتميز وخلق الميزات التنافسية الدائمة "إدارة التميز 

وتطوير اآلداء"

وتستطيع المنظمات من خالل القياس الكمي لألداء وبطاقة األداء المتوازن والستة سيجما معرفة المعلومات المهمة عن المنتجات والخدمات التي تقدمها والعمليات التي تقوم بها. فقياس األداء 
هو منهجية تساعد في فهم وإدارة وتحسين األعمال التي تقوم بها المنظمات. وقياس األداء يمكن المنظمة من معرفة اآلتي

إلى أي مدى تعمل المؤسسة بطريقة فعالة . � 
مدى قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها. � 

مدى قدرة المنظمة على تحقيق الرضاء لعمالئها الداخليين والخارجيين . � 
مدى توفر المعلومات التى تساعد في الرقابة على عمليات المنظمة. � 

يساعد قياس األداء المنظمة في تحديد التحسينات الضرورية التي تسعى إلى إحداثها لتطوير األداء. � 

الفئة المستفيدة :

جميع العاملين والمسؤولين بإدارات الموارد البشرية والتدريب والتطوير اإلدارى ومسؤولى الجودة والتطوير المؤسسى ومسؤولى التخطيط والمتابعة والتقييم .

أهدف البرنامج :

يهدف البرنامج التدريبى إلى التعرف على

اإلتجاهات واألدوار الجديدة فى إدارة الموارد البشرية � 
ماهية التميز اإلدارى . � 

سمات البيئة المعاصرة التى تجعل التميز اإلدارى حقيقة حتمية . � 
مبادىء التميز اإلدارى . � 
أسلحة التميز اإلدارى . � 

سمات الموارد البشرية المتميزة . � 
قياس اإلداء المؤسسى . � 

إدارة الجودة الشاملة . � 
نقويم األداء الوظيفى . � 

المميزات التى يحققها مدخل قياس األداء المتوازن � 
مراحل تطبيق قياس األداء المتوازن. � 

المبادىء الحاكمة لعملية قياس األداء المتوازن . � 
معوقات تطبيق األداء المتوازن . � 

اسلوب الجودة باستخدام الستة سيجما . � 
استراتيجية الستة سيجما . � 

أدوات واساليب الستة سيجما . � 
منهجية تطبيق الستة سيجما . � 

تقييم وتطوير األداء باستخدام بطاقة األداء
® )SIX SIGMA( المتوازن ومنهجية
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المحتويات الرئيسية
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الوحدة االولى :

التميز اإلدارى فى المؤسسات

مفهوم ومزايا التميز اإلدارى . � 

أنواع التميز اإلدارى . � 

سمات البيئة المعاصرة التى تجعل التميز اإلدارى حقيقة حتمية . � 

مبادىء التميز اإلدارى . � 

أسلحة التميز اإلدارى . � 

الوحدة الثانية :

اإلتجاهات واألدوار الجديدة فى إدارة الموارد البشرية

الدعائم األساسية التى يجب توافرها فى مدراء الموارد البشرية والتدريب . � 

إدارة راس المال البشرى � 

إدارة المعرفة . � 

إدارة المواهب . � 

استخدامات تكنولوجيا المعلومات فى إدارة الموارد البشرية. � 

الوحدة الثالثة :

إدارة الجودة الشاملة

مفهوم واهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة . � 

المزايا المتحققة من تطبيق الجودة الشاملة . � 

مبادىء إدارة الجودة الشاملة . � 

إدارة الموارد البشرية المبنية على الجدارات . � 

معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة. � 

الوحدة الرابعة :

تطوير األداء باستخدام بطاقة األداء المتوازن

� EFQM قياس األداء المؤسسى باستخدام

بطاقة األداء المتوازن ) األهداف – األبعاد – المقاييس( . � 

استخدامات بطاقة األداء المتوازن . � 

قياس أداء الموظفين . � 

دوافع تطوير نظم قياس األداء � 

المميزات التى يحققها مدخل قياس األداء المتوازن فى المؤسسات . � 

مراحل تطبيق قياس األداء المتوازن . � 

المبادىء الحاكمة لعملية قياس األداء المتوازن. � 

الوحدة الخامسة :

منهجية الستة سيجما

تطور نظم الجودة . � 

مفهوم وأهمية تطبيق الستة سيجما . � 

اسلوب الستة سيجما . � 

أدوات الستة سيجما � 

منهجية تطبيق الستة سيجما � 

الوحدة السادسة :

تقييم األداء الوظيفى وعالقته ببطاقة األداء المتوازن والستة سيجما

معاببر تقييم األداء الوظيفى � 

الطرق الحديثة لتقويم األداء الوظيفى . � 

مشكالت وأخطاء تقويم األداء الوظيفى . � 

أهداف تقويم األداء الوظيفى . � 

عالقة تقويم األداء الوظيفى ببطاقة األداء المتوازن والستة سيجما . � 



نمـــــوذج الت�سجيــــــل

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

:  9.00 �صباحًا ــ 2.30 بعد الظهر. المحــا�ســرات 

:  الأولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 �شتـوزع �شهــادة ح�شــور علــى جميــع الم�شــاركين الذيــن اأتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه �شيك با�شم يوروماتيك       c  نقدًا

c  الرجاء ار�شال الفاتورة كما يلي:

.............................: الإدارة  الوظيفة:...................................  الم�شوؤول:................................  ال�شخ�ص  اإ�شم 

..............................: الفاك�ص:  الهاتف:.................................  رقم  الموؤ�ش�شة:........................................ 
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يرجى تعبئة ا�ستمارة الحجز

1. يرجى ت�شجيلي في

)® )SIX SIGMA( تقييم وتطوير الأداء با�ستخدام بطاقة الأداء المتوازن ومنهجية(.........................: التــاريــخ 

اإ�شـم الم�شـــــارك :...............................................................................................................................

..............................: الإدارة  الوظيفة:.....................................  الموؤ�ش�شة:...................................... 

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

الإلكتروني:...................................... البريد   ...............................: الفاك�ص  الهاتف:............................  رقم 

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: 

c 2900 دولر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد، دبي

)Overseas( ،3500 دولر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد c

�شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة وال�شاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة اإنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق

ل ت�شتمل ر�شوم البرنامج على الإقامة. 

اأ�شعار  على  بالح�شول  يوروماتيك  �شركة  قامت  ولكن 

ال�شريع  بالحجز  بادر  الموؤتمر  في  للم�شاركين  خا�شة 

لت�شتفيد من الخ�شومات الخا�شة.


