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المقدمة:
تنبع أهمية البرنامج التدريبي من أهمية عملية تقويم األداء الوظيفي ففي الجانب التطبيقي نرى بان فوائد عملية تقويم األداء الوظيفي تنعكس نتائجها على الصعيد الفردي والمؤسسي 
. فهي أداة أساسية في عملية التطوير والتحفيز وتخطيط المورد البشري داخل المنظمة ، وتعمل كذلك على كشف األخطاء وتصحيحها من خالل تقديم المعلومات الشاملة عن واقع 

مستوى عمل االفراد العاملين ومدى تناسب أساليب العمل التي تعتمدها المنظمة مع أهدافها .

لعملية تقويم األداء الوظيفي هدفان أساسيان ، األول يتمثل بالحكم على الكثير من القرارات المتعلقة بالمصير الوظيفي للعاملين كالقرارات المتعلقة بتوزيع المكافأت او النقل والترقية 
والفصل ومنها ما يخص التعرف على العاملين المتميزين وغيرها ، إما الهدف الثاني فيتعلق بتطوير العاملين من خالل التعجيل بتحسين األداء وتحديد فرص التدريب والتنمية 

ويساعد كذلك .على التطوير الذي يمكن من خالله التخلص من عوائق العمل.

هذه الدورة  والمقدمة من يوروماتيك ،تهدف إلى تعريف المشاركين بمفهوم ومرتكزات اإلدارة باألهداف وبناء النظم الحديثة في التقييم الفردي والمؤسسي، ومدى ارتباط التقييمين 
ببعضهما البعض، وتطوير قدرات المشاركين في قياس وتقييم األهداف الوظيفية، وتطوير قدرات المشاركين في قياس وتقييم الكفاءات السلوكية ومؤشراتها، فضاًل عن تطوير 

مهارات المشاركين في اشتقاق وصياغة االحتياجات التدريبية المرتبطة باألهداف الفردية ونتائج الكفاءات المحددة.

األهداف التفصیلیة للبرنامج :
w . تعريف المشاركين بمفهومي التقييم والتقويم والفرق بينهما وإدراك أهمية كاًل منهما
w . تعريف المشاركين بمفهوم تقويم األداء الوظيفي للعاملين و أهميته و أهدافه األساسية وضرورة التقييم لكافة المستويات اإلدارية و التنفيذية
w . تعريف المشاركين على بعض أساليب تقييم األداء الوظيفي التقليدية و الحديثة المستخدمة في واقع الممارسات اإلدارية
w . تعريف المشاركين على الطرق المختلفة لتقييم األداء الوظيفي و االعتبارات الواجب مراعاتها عند التقييم المفاهيم و المبادئ المتعلقة بعملية تقييم األداء الوظيفي
w . تعريف المشاركين على األسس العلمية للعالقة بين تقييم األداء و التدرج الوظيفي
w . تعريف المشاركين على مفهوم معايير و مؤشرات قياس األداء الفردي وآليات تحديدها والعالقة بين تقييم األداء المؤسسي و عملية تقييم األداء الفردي
w . إكساب المشاركين مهارات تصميم نماذج لسجالت أو بطاقات تقييم األداء لمجموعة من الوظائف اإلدارية العامة و المتخصصة ، وكذلك الوظائف التنفيذية
w . سيتعرف المشاركين على مفهوم مقابالت تقويم األداء الوظيفي للعاملين وأنواعها وأساليب تنفيذها
w . إكساب المشاركين مهارات التخطيط والتنفيذ لمقابالت تقويم األداء الوظيفي  للعاملين
w . إكساب المشاركين مهارات تقييم مخرجات عملية التقويم الوظيفي ورفع مستوى أثر فاعليتها في تحفيز و رفع الكفاءة والفاعلية للعاملين
w . إكساب المشاركين مهارات تحليل العمل للوظائف التي هي محور عملية التقييم
w .إكساب المشاركين مهارات تصميم خرائط التدفق ) االنسياب ( للمهام التي محور عملية التقييم
w . إكساب المشاركين مهارات تصميم بطاقات متطلبات ومواصفات الوظيفة وبطاقات األداء الوظيفي للوظائف للوظائف التي هي محور عملية التقييم
w . وتأريخ تطورها ومبادئها وآليات تنفيذها في بيئة األعمال اإلدارية ) MBO ( تعريف المشاركين بمفهوم اإلدارة باألهداف
w . تعريف المشاركين بآليات تصميم األهداف العامة والمرحلية واإلجرائية وفق مؤشرات نماذج صياغة األهداف لتكون مؤشرات لتقييم األداء الوظيفي
w .تعريف المشاركين على مفهوم األهداف وهميته في تحقيق النجاح وأهمية قياس مؤشرات تحققها
w . إكساب المشاركين مهارات تصميم األهداف العامة والمرحلية واإلجرائية وفق مؤشرات  نماذج صياغة األهداف لتكون مؤشرات لتقييم األداء الوظيفي
w . تعريف المشاركين بآليات توثيق األهداف في أسلوب اإلدارة باألهداف ودور كل من اإلدارة العليا واإلشراقية والتنفيذية في رعاية الوصول إلى تحقيقها
w . وآليات تصميمها لقياس مستوى آداء جميع الموظفين تطبيقا لنظام تقييم األداء الجديد  KPIs تعريف المشاركين بمفهوم مؤشرات األداء
w ) MBO ( و مدرسة اإلدارة باألهداف KPIs وفق معايير جودة مؤشرات األداء KPIs إكساب المشاركين مهارات تصميم وصياغة مؤشرات األداء الوظيفي
w . اإلدارية وآليات استخدامها في قياس مستوى آداء العاملين المكلفين بأداء المهام

مخرجات البرنامج:
بنهایة هذا البرنامج التدریبي  سوف یتمكن المشاركون من :

w .المساهمة في وضع الخطة االستراتيجية و التشغيلية لنظام تقييم األداء و التدريب والتطوير الوظيفي
w .إدارة نظام إدارة األداء الوظيفي واألداء المتميز لجميع الموظفين واقتراح تطوير وتحسين النظام
w .متابعته تقييم األداء الوظيفي وإقراره واعتماده والتأكد من أن عمليات تقييم األداء والتميز الوظيفي تتم وفقًا لنظام إدارة األداء المعتمد لجميع الموظفين
w .المساهمة في وضع خطط تدريب وتطوير الموارد البشرية وربطها بنظام تقييم األداء الوظيفي والمسار الوظيفي
w . وضع واالشراف على تنفيذ برنامج التدريب الموظفين الجدد و الموجودين على نظام إدارة األداء الوظيفي
w . التنسيق مع فريق التدريب والتطوير المهني من أجل تنفيذ خطة التدريب والتطوير والبرامج
w .تحليل وتحديد االحتياجات التدريبية الفردية والمؤسسية
w . تنفيذ البرامج والدورات التدريبية الداخلية للموظفين
w .التنسيق مع اخصائي التوظيف وتخطيط الموارد البشرية من أجل وضع خطط جذب الكفاءات واالحتفاظ بهم
w  .االشراف على عملية التنسيق والتنفيذ لخطط وبرامج التعاقب الوظيفي
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w .من جميع برامج التدريب و التطوير )ROI( قياس العائد من االستثمار

w .المساهمة في قياس وتقييم البرامج والدورات التدريبية المنفذة داخل المؤسسة أو خارجها وتقديم التوصيات والمقترحات العملية بشأنها

w رفع تقرير سنوي حول األعمال واألنشطة والدورات التدريبية التي تمت في المؤسسة

w  .ادارة االداء الوظيفي واحدة من اهم وظائف ادارة الموارد البشرية واكتساب مهارات وخبرات عملية في تقييم االداء ضرورة لنجاح الخطط االدارية والتشغيلية بالشركة

لذلك صمم هذا البرنامج إلكساب المشاركين الخبرات والمهارات والتطبيقات العملية المستخدمة في تقييم اداء مرؤوسيهم وتحليل اسباب انخفاض االداء وكيفية االستفادة من 

مستويات االداء المتميزة.

الوحدة االولى

w مفهوم تقييم االداء الوظيفي
w تقييم االداء أم ادارة االداء
w لماذا نقيم االداء الوظيفي
w : اهداف عملية تقييم االداء

أهداف ادارية «
أهداف التوجيه واالرشاد «
أهداف التطوير وتحسين العمليات «
w : عوامل تقييم االداء الوظيفي

عوامل تتعلق بالعمل )عوامل فنية( «
عوامل تتعلق بالسمات الشخصية )عوامل شخصية( «

الوحدة الثانية

w مهارات اختيار عوامل التقييم
w تحديد المقاييس المناسبة لقياس االداء الوظيفي
w الطرق المستخدمة في تقييم االداء الوظيفي
w كيف يختار المدير والمشرف طريقة التقييم المناسبة
w شروط نجاح طريقة تقييم االداء الوظيفي
w المؤشرات المساعدة في عملية تقييم االداء الوظيفي

الوحدة الثالثة

w :حاالت االداء الوظيفي وسمات كل حالة
عدم القدرة على تحقيق المتطلبات «
القدرة على تحقيق المتطلبات مع عدم الرغبة «
تحقيق المتطلبات «
تجاوز المتطلبات «
w خطوات عملية تقييم االداء الوظيفي
w دور المدير والمشرف في عملية تقييم االداء الوظيفي
w أطراف أخرى ذات صلة بعملية تقييم االداء الوظيفي
w توقيت تقييم االداء الوظيفي

الوحدة الرابعة

w االدوات المستخدمة في تقييم االداء الوظيفي
النماذج والمستندات الورقية «
برامج الحاسب «
w التغذية العكسية للموظفين
w : سرية وعالنية التقييم

السرية المطلقة «
العالنية المطلقة «
العالنية النسبية «
w : مقابالت تقييم االداء الوظيفي

انواع مقابالت تقييم االداء الوظيفي «
ارشادات لنجاح مقابالت تقييم االداء الوظيفي «

الوحدة الخامسة

w مشكالت وأخطاء المديرين والمشرفين في عملية تقييم االداء الوظيفي
مشكالت عامة «
مشكالت تنتج عن عوامل ومعايير التقييم «
مشكالت تنتج عن المقيمين «
عالج مشكالت تقييم االداء الوظيفي «
w ورش عمل وتطبيقات

 



إدارة التدریب والتطویر
یوروماتیك للتدریب واإلستشارات اإلداریة

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربیة المتحدة
تلیفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

یرجى 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

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجیل:

w .لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدریب على الرقم  4571800  4  00971 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدریب أرسل قسیمة التسجیل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

w یوروماتیك للتدریب واإلستشارات اإلداریة ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربیة المتحدة أكمل قسیمة الحجز وأعدها مرفقة بشیك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)الجودة والتمیز في قیاس وتطویر األداء الوظيفي ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

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

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


