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مهارات إدارة األداء :
معايير وتطبيقات الجودة فى األداء

مقدمة:
إن إدارة األداء منهج إستراتيجي يهدف إلى زيادة كفاءة أداء االفراد المؤسسات من خالل تطوير أداء العاملين وفرق العمل وزيادة قدراتهم، وهو بعبارة أخرى يهدف إلى ربط 
إدارة األداء، باألهداف واالستراتيجيات الموضوعة للمنظمة. وتعد مؤشرات األداء الجزء األهم من القياس المعياري لألداء، ووسيلة لمساعدة اإلدارات المختلفة على التعرف 
على واقعها العملي ومدى تأثيرها في المنظمة ، وتقدير مدى فاعلية العمل والقدرات الكامنة في المؤسسة، ومدى إمكانية رفع مستوى الجودة فيها، وتحديد الفرص ذات األهمية 
االستراتيجية لها. تحتاج هذه المنظمات لمنهجية ادارية تربط بين تخطيط واستراتيجية االداء من جهة؛ وتقييم وتقويم األداء من جهة أخرى، فهناك حلقة مفقودة بينهما تتمثل بعملية 

ادارة وتوجيه األداء، سميت هذه المنهجية الحديثة بمنهجية إدارة األداء وهي تختلف تمامأ عن تقييم األداء.

اهداف البرنامج:
عقب إكمال فعاليات البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:

تفهم االطر و االبعاد الفكرية الدارة االداء و مؤشرات قياس االداء�	
قياس مدى كفاءة وفعالية األداء ذي الصلة بالعمليات والموارد�	
قياس كفاءة وفعالية النتائج على مستوى الفرد والمؤسسة�	
تطوير المنهجيات واألدوات المستخدمة في قياس األداء�	
تحسين األداء من خالل وضع أفضل اآلليات لقياس األداء�	
تنمية مهارات إعداد مؤشرات األداء في ضوء المداخل المختلفة�	
تطوير مهارات تسجيل وتحليل المعلومات لتحليل العالقات السببية�	
تحفيز العاملين من خالل المشاركة والتمكين�	
تطبيق مؤشرات األداء في مجال التطوير والتعلم�	
تطبيق مؤشرات األداء في مجال التميز المؤسسي�	
تطبيق مؤشرات األداء في مجال التخطيط والحوكمة�	

تطبيق مؤشرات األداء في مجال اإلدارة والجودة�	

مخرجات البرنامج:
وضع مؤشرات أداء رئيسية واقعية وقابلة للتنفيذ�	

استخدام األدوات والتقنيات بكفاءة وفعالية لقياس األداء الوظيفي والمؤسسي�	

الفئات المستهدفة:
صمم هذا البرنامج للمديرين ورؤساء االقسام و فرق العمل والمشرفين وكل من يسعى لتطوير قدراته لقياس األداء المؤسسي و وضع و تنفيذ مؤشرات االداء.

أساليب التدريب:
استبيانات التقييم الذاتي�	
ورش العمل�	
الحاالت الدراسية�	
التدريبات الفردية والجماعية�	
خطط العمل�	
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مهارات إدارة األداء :
معايير وتطبيقات الجودة فى األداء

المحتويات األساسية:

ادارة االداء و عالم المؤشرات:
التحديات في عملية قياس االداء�	
المداخل و النماذج االدارية المختلفة الدارة االداء�	
ادارة االداء في مقابل قياس االداء�	
عملية ادارة االداء�	
صياغة ووضع االهداف�	
األداء المؤسسي وعمليات التحسين المستمر�	

االطر المعرفية لمؤشرات االداء:
ماهية و اهمية مؤشرات االداء�	
خصاشص و سمات مؤشرات االداء الفعالة�	
االدوار الرئيسية و القيمة المضافة لمؤشرات االداء�	

انواع مؤشرات االداء:
مؤشرات االداء االستراتيجية و التشغيلية�	
المؤشرات الكمية�	
المؤشرات الوصفية�	
المؤشرات جاهزة التصميم�	

المؤشرات و القياس:
المدخالت�	
االنشطة�	
المخرجات�	
النتائج�	

قواعد و اسس هيكل المؤشرات:
خارطة االطار االداري لمؤشرات االداء�	
	�KPIs Life Cycleدورة حياة مؤشرات االداء
	�KPIs Architecture Toolkitادوات هندسة و تصميم مؤشرات االداء
مهارات تصميم مؤشرات االداء�	

اختيار و تصميم نظم و مؤشرات قياس األداء:
تحديد األداء المستهدف�	
تحديد مجاالت األداء ومؤشرات القياس المرتبطة بها�	
المنظور الراسي لمؤشرات القياس�	
المنظور االفقي لمؤشرات القياس�	
	�KPI Typology تصنيفات مؤشرات االداء
التحضير الختيار المؤشرات�	
اساليب اختيار المؤشرات�	

مؤشرات االداء و بطاقة قياس األداء المتوازن:

مؤشرات االداء واستخدام بطاقات األداء المتوازن�	

المنظور المالي�	

منظور العميل�	

منظور عملية األعمال�	

منظور التعلم والنمو�	

التعرف على وضع منهج اإلدارة اإلستراتيجية موضع التطبيق من خالل �	

بطاقات األداء المتوازن

توثيق المؤشرات:

وظائف و ثائق و مستندات مؤشرات االداء�	

تصميم و ثائق مستندات مؤشرات االداء�	

االوزان و الدالالت�	

عرض البيانات:

اسس العرض البياني للبيانات�	

االشكال البيانية شائعة االستخدام في العرض�	

لوحة التحكم Dashboardو مؤشرات االداء�	

نماذج لعرض تقارير االداء�	

استخراج القيم و الدالالت من المؤشرات:

ادوات و محددات القدرة�	

	� Organizational Capability نماذج نضج القدرات المؤسسية

Maturity Models

تقييم مؤشرات االداء:

تحليل مؤشرات االداء�	

جمع البيانات و المعلومات و تحليلها�	

تفسير التحليل و تحدديد المسببات�	

تنمية الحلول للتحسين�	

تقوية وتدعيم ثقافة االداء و القياس المؤسسي�	
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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

التــاريــخ :........................)مهارات إدارة األداء : معايير وتطبيقات الجودة فى األداء (

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.


