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مقدمة:
البشرية واكتساب مهارات  الموارد  ادارة  الوظيفي واحدة من اهم وظائف  ادارة االداء 
بالشركة.  والتشغيلية  االدارية  الخطط  لنجاح  ضرورة  االداء  تقييم  في  عملية  وخبرات 
العملية  والتطبيقات  والمهارات  الخبرات  المشاركين  إلكساب  البرنامج  هذا  لذلك صمم 
المستخدمة في تقييم اداء مرؤوسيهم وتحليل اسباب انخفاض االداء وكيفية االستفادة من 

مستويات االداء المتميزة.

تقييم األداء هو عبارة عن عملية واسعة النطاق على مستوى المؤسسة ككل تهدف إلى 
التحسين لمستمر في أداء الموظفين وتتضمن عملية إدارة األداء، تخطيط األعمال وتحديد 
توقعات األداء الوظيفي والتوجيه المستمر لألداء بهدف تحسين األداء وتطوير قدرات 

الموظفين وتقييم أداء الموظفين بشكل دوري وتعزيز األداء المتميز.

ما هي فوائد تقييم األداء؟
تمكين المؤسسة من مواءمة األنشطة والعمليات التنظيمية لتحقيق أهداف المؤسسة. �
تمكين المؤسسة من التركيز على األهداف المراد تحقيقه �
استناًد  � جهودهم،  على  الموظفين  ومكافأة  تعويض  في  العدالة  تحقيق  في  المساعدة 

لنتائج تقييم األداء
توفير معلومات ذات قيمة عن أداء الموظف الحالي واإلنجازات المتحققة �
تمكين المؤسسة من تحديد االحتياجات التدريبية للموظفين استناًد لنتائج تقييم األداء �

اهداف البرنامج:
سيتمكن المشاركين في نهاية البرنامج من :

السياسات  � ذلك  في  بما  المؤسسة  في  الوظيفي  األداء  تقييم  وبرامج  أطر  تطوير 
واإلجراءات والنماذج ذات العالقة بتقييم األداء

عملية  � وتنفيذ  األداء  إدارة  ونظام  إطار  تطبيق  مجال  في  للمؤسسة  الدعم  تقديم 
تقييم األداء الوظيفي

مستهدفات  � وتحديد  األداء  أهداف  وصياغة  تطوير  في  للمؤسسة  الدعم  تقديم 
اإلنجاز وكذلك مؤشرات قياس األداء

تقديم الدعم للمؤسسة في تطوير وتنفيذ االستراتيجيات المناسبة لمكافأة األداء الجيد  �
والتعامل مع األداء الضعيف

الوحدة االولى :
مفهوم تقييم االداء الوظيفي  �
تقييم االداء أم ادارة االداء �
لماذا نقيم االداء الوظيفي �

الوحدة الثانية :
اهداف عملية تقييم االداء : �

أهداف ادارية  «
أهداف التوجيه واالرشاد «
aqأهداف التطوير وتحسين العمليات «

الوحدة الثالثة :
عوامل تقييم االداء الوظيفي : �

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

شخصية(

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

الوحدة الخامسة :
حاالت االداء الوظيفي وسمات كل حالة: �

عدم القدرة على تحقيق المتطلبات  «
القدرة على تحقيق المتطلبات مع عدم الرغبة  «
تحقيق المتطلبات  «
تجاوز المتطلبات «

الوحدة السادسة :
خطوات عملية تقييم االداء الوظيفي �
دور المدير والمشرف في عملية تقييم االداء  �

الوظيفي
أطراف أخرى ذات صلة بعملية تقييم االداء  �

الوظيفي
توقيت تقييم االداء الوظيفي �

الوحدة السابعة :
االدوات المستخدمة في تقييم االداء الوظيفي  �

النماذج والمستندات الورقية  «
برامج الحاسب «
التغذية العكسية للموظفين �
سرية وعالنية التقييم : �

السرية المطلقة  «
العالنية المطلقة  «
العالنية النسبية «

الوحدة الثامنة :
مقابالت تقييم االداء الوظيفي :  �

انواع مقابالت تقييم االداء الوظيفي  «

ارشادات لنجاح مقابالت تقييم االداء الوظيفي  «

مشكالت وأخطاء في عملية تقييم االداء الوظيفي �

مشكالت عامة  «

مشكالت تنتج عن عوامل ومعايير التقييم  «

مشكالت تنتج عن المقيمين «

عالج مشكالت تقييم االداء الوظيفي «



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:

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: 

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

)آليات وأدوات قياس األداء وتطبيق مؤشراته الرئيسية KPIs و 360 درجة ®( 
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.


