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المقدمة:
النجاح  مؤشرات  ب )KPI's( أو  المعروفة  األساسية  األداء  مؤشرات  إن 
األساسية )KSIs( تساعد المنظمة في تحدید وقياس مدى تقدمها تجاه أهدافها. وحينما 
هذه  نحو  تقدمها  مدى  لقياس  طریقة  إلى  تحتاج  أهدافها فإنها  المنظمة  وتحلل  تحدد 

األهداف.

موضوع  في  العملية  والخبرات  المهارات  المتدربين  اكساب  الى  البرنامج  یهدف 
مؤشرات ومقایيس الموارد البشریة ویتعرف المشاركون على أهمية قياس مؤشرات 
األداء الرئيسية وأنواع هذه المؤشرات واستخداماتها وكيف یمكن قياس مؤشرات االداء.
وأهم األخطاء التي یقع فيها مسؤولي الموارد البشریة اثناء قياس مؤشرات األداء. كذلك 
یتعرف على سمات بيئة العمل التي تدعم استخدام مؤشرات األداء الرئيسية وما العوائد 

من استخدامها

أهداف الدورة:
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

w التطبيقات الحدیثة إلدارة الموارد البشریة
w إدارة األداء وطرق تقویم األداء الوظيفي
w كيف تحدد المنظمة مدى تقدمها نحو أهدافها ؟
w ؟ )KPIs( ما هي مقایيس األداء األساسية
w منهجية توليد مقایيس األداء

w األسباب الرئيسية لبناء نظام لقياس األداء
w  تصميم نظام قياس األداء باستخدام المعارف المكتسبة في مؤشرات االداء الرئيسية

KPI
w  المصلحة بأصحاب  الصلة  ذات  الرئيسية  األداء  مؤشرات  وتطویرأهم  تحليل 

والعمالء
w  الداخلية الجودة  لقيادة  أهمية  األكثر  الرئيسية  األداء  مؤشرات  وتطویر  تقييم 

واإلنتاجية
w اإلدارة الفعالة لعملية قياس مؤشرات األداء الرئيسية في جميع المراحل
w توظيف األدوات الالزمة لضمان نجاح تنفيذ مشروع
w استخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم نظام إدارة األداء
w KPIs متابعة األداء الوظيفي باستخدام
w الربط بين تقویم األداء وتحدید االحتياجات التدریبية وتحليل ووصف الوظائف

المعارف المكتسبة:
w جميع العاملين بإدارات الموارد البشریة
w مدراء ومسؤولي إدارات الموارد البشریة وشؤون الموظفين
w مسؤولى التنظيم والتطویر اإلدارى والوظيفى
w موظفى ومدراء التدریب وتنمية الموارد البشریة
w جميع العاملين والمدیرین المهتمين بتلك الموضوعات الحيویة

الوحدة األولى :

)KPI’s( مؤشرات األداء الرئيسية

w  أهمية قياس مؤشرات األداء وخصائصها وأنواعها
من  نحققها  التي  المختلفة. واالهداف  وتصنيفاتها 
الرئيسية. وطرق  االداء  مؤشرات  استخدام  خالل 

قياس مؤشرات االداء الرئيسية

الوحدة الثانية :

استراتيجيات  انجاح  في  ودورها  األداة  مؤشرات 
المنظمة

w  األداء مؤشرات  وتطویر  وضع  خطوات 
الرئيسية KPI's.للشركة واالدارات ودور مؤشرات 
االداء في عملية التخطيط ورسم السياسات واالهداف

الوحدة الثالثة: 

قياس مؤشرات األداء المالي للمورد البشري

w  قياس تكاليف الموارد البشریة و العائد على االستثمار
في الرواتب واالجور واالمتيازات الوظيفية وكذلك 

االستثمار في التدریب والتطویر

الوحدة الرابعة :
الرئيسية  األداء  لقياس مؤشرات  تطبيقات عملية 

للمورد البشري
w  تعریف وتطبيق عملي على مؤشرات األداء الرئيسية

التالية :
مؤشرات األداء الرئيسية  «

Recruitment KPI's للتوظيف
»  Training مؤشرات األداء الرئيسية للتدریب

KPI's
مؤشرات األداء الرئيسية للصحة  «

Safety KPI's والسالمة
مؤشرات األداء الرئيسية  «

Performance KPI's لألداء
»  Staff مؤشرات األداء الرئيسية لوالء الموظف

loyalty KPI's
مؤشرات األداء الرئيسية بالنسبة لوقت  «

Work Time KPI's العمل
مؤشرات األداء الرئيسية لكفاءة الموارد  «

HR Efficiency KPI's البشریة
مؤشرات األداء الرئيسية بالنسبة  «

Compensation KPI's للتعویضات
مؤشرات األداء الرئيسية بالنسبة لعالقات  «

Labor relations KPI's العمل
مؤشرات األداء الرئيسية بالنسبة لإلذعان  «

Legal KPI's للوائح التنظيمية
مؤشرات األداء الرئيسية بالنسبة لرضا  «

Employee satisfaction KPI's الموظف
مؤشرات األداء الرئيسية لميزانية الموارد  «

HR Budget KPI's البشریة
مؤشرات األداء الرئيسية بالنسبة لبيانات القوة  «

Work Force KPI's العاملة
»  Job مؤشرات األداء الرئيسية لترك الوظيفة

Leaving KPI's

الوحدة الخامسة :

) KPI ( متابعة األداء عن طريق

w إدارة رأس المال البشرى وإدارة المواهب
w KPIs لماذا مؤشرات األداء
w KPIs ما هي مقایيس األداء األساسية
w  مفاتيح أساسية لنجاح  KPIs لماذا یجب إعتبار الـ

المنظمة
w أنواع مؤشرات األداء
w الفرق بين مؤشرات السيئة والجيدة
w KPIs كيف یمكن متابعة األداء عن طریق



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

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

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

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

w يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك 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

 )® HR KPI's - مؤشرات ومقاييس األداء الرئيسية إلدارة الموارد البشرية(
التــاريــخ :........................

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.


