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مقدمة:
لم تعد الغاية من بناء ووضع مؤشرات لألداء هي إعطاء نظرة عامة لالداريين عن مسار العملية االدارية بشكل عام ، وإنما تطور مفهومها وباتت تستخدم لقياس نتائج تحقيق 
األهداف ، وقد جاء ذلك نتيجة تطور الفكر اإلدارى ، وقد زاد االعتماد على مؤشرات األداء بشكل ملحوظ بعد أن أصبح جزءاً محوريا من التخطيط االستراتيجي ، بإعتبار أن هذه 
المؤشرات هي الموازين والمقاييس التي يفترض أن تستقى من األهداف االستراتيجية من خالل ترجمة تلك األهداف إلى برامج وإجراءات وسياسات وأنشطة يكون جوهر قياس 

مدى فعاليتها وكفاءتها في تحقيق األهداف الموضوعة ألجلها.

أهداف البرنامج:
هيدف الربناجم التدريىب التعرف عىل:

كيف يمكن االستفادة من مؤشرات قياس األداء لتحسين األداء�	
ما الفرق بين مؤشرات النتائج الرئيسية ومؤشرات األداء الرئيسية�	
الخصائص السبع لمؤشرات األداء الرئبسية�	
كيف تحدد المؤسسة مدى تقدمها نحو تحقيق أهدافها�	
منهجية توليد مقاييس األداء�	
األسباب الرئيسية لبناء نظام لقياس األداء�	
قياس األداء المؤسسى والتخطيط االستراتيجى�	
التميز فى إدارة األداء�	
مظاهر الصعوبة فى إدارة األداء�	
ما هى مؤشرات األداء�	
بطاقة األداء المتوازن�	
ما هى العناصر التى يجب توافرها فى مؤشرات األداء�	
أنواع مؤشرات األداء�	
أمثلة عملية لمؤشرات األداء�	
آليات مؤشرات األداء�	
خصائص مؤشرات األداء الجيدة�	
نماذج مؤشرات األداء�	
الفرق بين الكفاءة والفعالية فى اإلدارة�	
األهداف الذكية�	
خطوات إعداد مؤشرات األداء القياسية�	
دعائم المؤشرات القياسية�	
استخدامات مؤشرات األداء�	
مراحل إعداد نظام لتقييم األداء باستخدم مؤشرات األداء�	
أسباب تردد المديرين فى تطبيق إدارة األداء�	
الفرق بين إدارة األداء وتقويم األداء�	
المعايير األساسية لنظام إدارة األداء الفعال�	
المزايا األساسية لنظام إدارة األداء الفعال�	
خصائص القيادات ذوى التخطيط االستراتيجى�	
أساسيات حول األداء وتقييمه�	

الفئة المستفيدة:
جميع العاملين بإدارات الموارد البشرية .�	
رؤساء أقسام ومدراء إدارت الموارد البشرية .�	
من لديه اهتمام بتلك الموضوعات الهامة .�	

المحتويات األساسية:
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التمزي اإلدارى والمؤسىس واستقطاب الموارد البرشية المبدعة:

التحديات الحديثة التى تواجه إدارة الموارد البشرية فى القرن الواحد والعشرين .�	

الدعائم التى يجب توافرها فى مدراء إدارة الموارد البشرية�	

التميز اإلدارى والتميز المؤسسى ) المفهوم واألهمية ( .�	

سمات البيئة المعاصرة التى تجعل التميز اإلدارى والمؤسسى أمر ضرورى .�	

مبادىء التميز اإلدارى .�	

أسلحة التميز اإلدارى والمؤسسى .�	

محاور المنظمة المتميزة .�	

كيفية استقطاب الموارد البشرية المبدعة�	

التخطيط االسرتاتيجى ومؤرشات األداء:

لماذا تحتاج المؤسسات إلى التخطيط االستراتيجى .�	

كيف نكون صورة ذهنية لمستقبل المؤسسة وإجراءات تحقيقها .�	

متطلبات التخطيط االستراتيجى .�	

مشتمالت التحقيق االستراتيجى .�	

الرؤية والرسالة واألهداف والمستقبل .�	

خصائص القيادات ذوى التخطيط االستراتيجى .�	

العالقة بين األهداف االستراتيجية ومؤشرات األداء�	

إدارة األداء ) المفهوم واألهمية والعوامل المؤثرة (:

التميز فى األداء – كيف .�	

المفاهيم األساسية فى إدارة األداء .�	

مشكلة التقنية فى إدارة األداء .�	

أخطاء تقييم األداء وكيف يمكن مواجهتها .�	

طرق تقويم األداء التقليدية والحديثة .�	

مظاهر الصعوبة فى إدارة األداء .�	

أسباب تردد المديرين فى تطبيق إدارة األداء .�	

المعايير األساسية لنظام إدارة األداء الفعال�	

مهنجية توليد مؤرشات األداء الالزمة لتطوير العمل:

مفهوم مؤشرات األداء .�	

أنواع مؤشرات األداء .�	

آليات مؤشرات األداء .�	

خصائص مؤشرات األداء الجيدة .�	

نماذج مؤشرات األداء .�	

األسباب الرئيسية لبناء نظام لقياس األداء .�	

كيف تحدد المؤسسة مدى تقدمها نحو تحقيق أهدافها من خالل مؤشرات األداء .�	

مؤشرات األداء وبطاقة األداء المتوازن�	

كيف ميكن االستفادة من مؤرشات األداء لتحسني وتطوير  العمل:

عناصر أساسية يجب توافرها فى مؤشرات األداء .�	

ما هو االختالف بين مؤشرات النتائج الرئسية ومؤشرات األداء الرئيسية .�	

مؤشر رضا الموظفين واستخدامه لقياس معنويات الموظفين .�	

شرح الغياب والتسرب الوظيفى وأنواعه وكيفية تفاديه .�	

مؤشر كفاءة الموارد البشرية فى التوظيف .�	

مؤشر كفاءة الموارد البشرية فى التدريب .�	

جدارات إدارة الموارد البشرية .�	

إدارة المواهب ورأس المال البشرى وكيف تساعد مؤشرات األداء فى تطوير �	
العمل

المحتويات األساسية:



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: 

:  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: :...................................................................

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)® KPIs التــاريــخ :........................) تطوير سياسات ونماذج العمل باستخدام مؤشرات 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.

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز
نمـــــوذج التسجيــــــل


