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ادارة االداء:
مفهوم واهمية ادارة االداء 	
مراحل ومتطلبات ادارة االداء 	
مرتكزات ادارة االداء 	
اشكال ادارة االداء 	
منهجيات تقييم االداء 	
مجاالت قياس االداء 	
عالقة االداء الفردي باالداء المؤسسي 	
ربط التطوير المؤسسي بتطوير االفراد 	
ربط المنهيجات المؤسسى االدارة باالهداف 	
	 KPIs طرق واساليب تقييم األداء وتطبيقاتها

تصميم مؤرشات قياس االداء:
مفهوم وأهمية مؤشرات قياس األداء 	
استخدامات مؤشرات قياس األداء كنظام متكامل 	
مستويات مؤشرات قياس األداء 	
خطوات تصميم مؤشرات قياس األداء 	
مواصفات المؤشر الجيد 	
بطاقة مؤشر األداء 	
تطبيقات عمللية على تصميم مؤشرات قياس األداء 	

المركز التنافىس للمنظمة ونظم تقيني األداء:
تقييم المركز التنافسى للمنظمة لمستوى البيئة الخارجية 	
تقييم المركز التنافسى للمنظمة لمستوى البيئة الداخلية 	

:) QMS ( تطبيق المفاهيم المتقدمة لإلدارة باجلودة الاشملة
االستخدام األمثل لقدرات العاملين كركيزة أساسية لتطبيق منهج اإلدارة بالجودة  	

الشاملة
تقييم المركز التنافسي للمنظمة لمستوى البيئة المرتبطة 	
التخطيط االستراتيجى وتطبيقاته 	
اعادة هندسة العمليات 	
االدارة االستراتيجية 	
تحديد المسؤوليات والسلطات والعالقة الرأسية بين الوظائف كأساس لدفع العاملين  	

للمشاركة
مراحل وخطوات تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة بالمنظمة للعاملين 	

	 Performance Appraisal تقييم األداء كأسلوب لدفع العاملين للمشاركة

األساليب والتقنيات المستخدمة فى التحسين المستمر للعمليات والنظام 	

	 Team Workفرق العمل وكيفية البناء والعمل لها

النماذج احلديثة لتقييم األداء ومؤرشات قياس األداء االسرتاتيجى:

نموذج لوحة القياس 	

نموذج بطاقات األداء المتوازن 	

نموذج تقييم األداء حسب األنشطة  	

	 Six Sigma نموذج لجنة معايير المحاسبة اإلدارية وأهميتها فى

نظريات بناء المهنجيات اإلدارية احلديثة:

المنهجيات اإلدارية الحديثة لحل المشكالت اإلدارية وصنع القرارات  	

التحول من اتخاذ القرارات إلى صناعتها  	

	 Six Sigma المهارات اإلبتكارية واإلبداعية للحلول اإلدارية ومنهجيتها فى

اإلستراتيجية اإلدارية لتحقيق التحسينات الفائقة للجودة 	

استخدام بطاقة األداء ىف حتقيق األداء والنجاح االسرتاتيجى ) 
:) Balanced Scorecard

استخدامات وتطبيقات بطاقة األداء المتوازن فى قياس األهداف اإلستراتيجية  	

عمل بطاقة األداء المتوازن من خالل تخطيط إستراتيجية العمل والتوثيق  	

اإلستراتيجى

	 ) Benchmarking ( إعادة هندسة نظام قياس ومراجعة األداء

مراقبة األداء اإلستراتيجى وعمل قياسات مالئمة باستخدام الخرائط اإلستراتيجية  	

تطبيق بطاقة األداء المتوازن وإعادة تصميم منظومة القياس للتوصل إلى أفضل  	

النتائج

المحتويات األساسية:

مقدمة:

يعد األداء االستراتيجي دالة األنشطة للشركة او المؤسسة وانه المرآة التي تعكس وضعها من الجوانب المختلفة فضال" عن انه عبارة عن نتائج المخرجات التي يتم الحصول عليها 
من المدخالت والعمليات ويعبر عن قدرة الشركة على تحقيق أهدافها في األمد الطويل وهي رؤية مشتركة ألهداف المؤسسة من خالل االعتماد على النتائج واالستفادة القصوى 
من طاقات الموظفين ومساعدتهم على تحقيق ذلك . ان فعالية االدارة عملية مستمرة ومتفاعلة تهدف إلى توجيه الجهود الفردية والجماعية نحو تحقيق أهداف مشتركة باستخدام 
الموارد المتاحة بأعلى درجة من الفاعلية والكفاءة. وبناءا عليه تاتي هذه الدورة لتلقي الضوء على أحدث ممارسات  تطوير األداء اإلستراتيجى وفعالية اإلدارة وتحقيق األهداف .

اهداف البرنامج:

اكساب المشاركين مهارات تقييم المركز التنافسى للمنظمة وتزويدهم بمهارات ادارة االداء وتطبيقاته  	
اكساب المشاركين مهارت تصميم مؤشرات القياس والقدرة على تطبيق أهم المنهجيات اإلدارية الحديثة  	
تزويد المشاركين باهم النماذج الحديثة لتقييم األدا ومؤشرات قياس األداء اإلستراتيجى 	



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

)تطوير ومتابعة األداء االستراتيجي والتشغيلي للوحدات واألفراد ®( 
متابعة األداء االستراتيجي واتخاذ إجراءات تصحيحية مبكرة وقبل حدوث المشاكل

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.


