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مقدمة:

تسعى المنظمات على اختالف أنشطتها إلى تطبيق أحدث المفاهيم والنظريات اإلدارية للتماشي مع المتطلبات المعاصرة للنهوض بأي منظمة. وتعد اإلدارة باألهداف أحد ابرز 
هذه النظريات حيث يشترك الرئيس والمرؤوس في وضع هدف مشترك يسعى إليه الطرفين ويخططان لتحقيقه. يتم تحقيق هذا المنهج تحت سقف العملية اإلدارية أو ما يعرف 

باإلشراف.

أصبحت اإلدارة باألهداف اليوم نهجا واسع االنتشار حيث أنها نوع من أنواع اإلدارة المستحدثة الجديدة التي ينظر إليها كافة المنظمات والمنشآت الحديثة والمتقدمة , فهي تنظر 
للمنشاة من جميع الجوانب )التخطيط التنظيم التوجيه الرقابة القيادة ( وتعالج المشاكل بين الرئيس والمرؤوسين على كافة المستويات التنظيمية فهي تعمل على الجانب اإلنساني 

والتنظيمي واإلداري فهي عملية إدارية متكاملة أنصح كافة المنشآت بإتباعها.

نظرة عامة على الدورة التدريبية:
تسعى المنظمات على اختالف أنشطتها إلى تطبيق أحدث المفاهيم والنظريات اإلدارية للتماشي مع المتطلبات المعاصرة للنهوض بأي منظمة. وتعد اإلدارة باألهداف أحد ابرز 
هذه النظريات حيث يشترك الرئيس والمرؤوس في وضع هدف مشترك يسعى إليه الطرفين ويخططان لتحقيقه. يتم تحقيق هذا المنهج تحت سقف العملية اإلدارية أو ما يعرف 

باإلشراف.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الربناجم من: 

	w.فهم دور التخطيط االستراتيجي كجزء من عملية اإلشراف في تحديد توجه المنظمة ووضع أهدافها
	w.معرفة أهم العناصر التي يجب تحقيقها في اإلدارة باألهداف
	w.تتبع خطوات التخطيط اإلداري الجيد ودوره في تحديد منهج المنظمة
	w.تحديد العناصر األساسية لعملية التخطيط وآليات تقييمه
	w.تعريف عملية اإلشراف ودور المشرف ضمن المفاهيم اإلدارية الحديثة مقارنة باإلدارة الكالسيكية
	w.التعرف على مقومات اإلدارة باألهداف وربطها مع عملية التخطيط
	wتقييم مبدأ اإلدارة باألهداف ومناقشة اإليجابيات والسلبيات
	wوضع اليات لرصد وقياس نتائج العمل
	wوضع خطط العمل للتحسين المستمر

مخرجات البرنامج:

هيدف هذا الربناجم اىل متكني الماشركني من:

	wتطبيق عمليات اإلدارة باألهداف والنتائج بكفاءة وفعالية
	wاستخدام ادوات واساليب قياس األداء في قياس مخرجات األهداف
	wالتدريب والتوجيه للوصول الى التميز في األداء
	wتحفيز األشخاص لتحقيق النتائج المستهدفة

الفئات المستهدفة:

صمم هذا البرنامج للمديرين ورؤساء فرق العمل والمشرفين وكل من يسعى لتحقيق افضل النتائج

أساليب التدريب:

	wورش العمل
	wالتمارين
	wحلقات النقاش الفردية والجماعية
	wالسيناريوهات
	wالحاالت الدراسية
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المحتويات البرنامج:

ااسسيات اإلدارة باألهداف والنتاجئ:

	wمفهوم االدارة باألهداف والنتائج

	wخصائص ومميزات اإلدارة باألهداف والنتائج

	wعوامل النجاح الحاسمة لتنفيذ اإلدارة باألهداف والنتائج

	w) اإلدارة باألهداف والنتائج وعالقتها بالواقع )الحقائق ذات الصلة

األبعاد الفكرية لألهداف:

	wمفهوم وأهمية االهداف

	wالعالقة بين نظام اإلدارة وأهدافها

	wتعريف األهداف وتحديد نطاقها

	wاألهداف المتكاملة وأنواعها

حتديد وإختيار االهداف:

	wتحديد اهداف العمليات

	wSMART Techniques

	wقواعد واليات اإلدارة باألهداف والنتائج

اإلدارة باالهداف والنتاجئ وماشركة الموظفني:

	wاإلدارة باألهداف والنتائج واإلدارة بالمشاركة

	wتمكين وتحفيز الكوادر الوظيفية

	wالتدريب واإلرشاد لتخقيق افضل النتائج

رصد وقياس النتاجئ:

	wتقييم وقياس األداء المؤسسي واألداء الفردي مقارنة باالهداف الموضوعة

	wوضع خطط العمل وادوات القياس التصحيحية من اجل التحسين المستمر



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 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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

التــاريــخ :........................)اإلدارة باالهداف وفن التخطيط واالشراف المتمبز ®(

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.


