
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج وورش عملية لمدة 5 أيام حول 

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

اإلدارة باألهداف والنتائج وتحقيق الفعالية االستراتيجية ®
افضل ممارسات اإلدارة القائمة على االهداف والنتائج وتحقيق االنجارزات



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

اإلدارة باألهداف
والنتائج وتحقيق الفعالية االستراتيجية ®

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

مقدمة:

أسلوب اإلدارة باألهداف والنتائج من بين األساليب اإلدارية الحديثة التي حظيت باهتمام كبير من قبل ممارسي اإلدارة وكذا الباحثين في الدول المتقدمة، لما عرف عن فعاليته 

في تطوير األداء اإلداري وتحقيق التطور في مختلف المجاالت التي طبق فيها. وهو أسلوب يقوم على أساس المشاركة بين الرؤساء والمرؤوسين في تحديد األهداف والخطط 

للوصول الى أغراض مشتركة عن طريق التعاون والتشاور، فالمؤسسات اليوم تحتاج الى أسلوب إداري ينمي اإلحساس بالمسؤولية لدى األفراد العاملين فيها وينمي روح الفريق 

ويجعل األهداف الشخصية منسجمة مع األهداف العامة للمؤسسة. فبتحول المؤسسات من أسلوب اإلدارة التقليدي الذي يتمسك بمركزية السلطة الى أسلوب اإلدارة باألهداف 

والنتائج .تتطرق هذه الدورة التدريبية التي تقدمها يوروماتيك إلى عدة محاور منها؛. تزويد المشاركين بالمعارف والمعلومات الخاصة بآلية وضع األهداف والنتائج والشروط 

الالزمة لتطبيق أسلوب اإلدارة باألهداف والنتائج  لتنمية مهاراتهم وقدراتهم على وضع أهداف ونتائج بطريقة علمية تنعكس إيجاباً على تحقيق الفعالية االستراتيجية في مؤسساتهم.

أهداف البرنامج:

عقب إكمال فعاليات هذا الربناجم سيكون الماشركون قادرين عىل:

تفهم األبعاد الفكرية لإلدارة باألهداف والنتائج�	

تعلم كيفية تكامل األهداف على جميع المستويات�	

وضع اليات لرصد وقياس نتائج العمل�	

وضع خطط العمل للتحسين المستمر�	

مخرجات البرنامج:

هيدف هذا الربناجم اىل متكني الماشركني من:

تطبيق عمليات اإلدارة باألهداف والنتائج بكفاءة وفعالية�	

استخدام أدوات وأساليب قياس األداء في قياس مخرجات األهداف�	

التدريب والتوجيه للوصول الى التميز في األداء�	

تحفيز األشخاص لتحقيق النتائج المستهدفة�	

الفئات المستهدفة:

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

منهجية التدريب:

ورش العمل�	

التمارين�	

حلقات النقاش الفردية والجماعية�	

السيناريوهات�	

الحاالت الدراسية�	
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المحتويات األساسية:

ااسسيات اإلدارة باألهداف والنتاجئ:

مفهوم اإلدارة باألهداف والنتائج�	

خصائص ومميزات اإلدارة باألهداف والنتائج�	

عوامل النجاح الحاسمة لتنفيذ اإلدارة باألهداف والنتائج�	

اإلدارة باألهداف والنتائج وعالقتها بالواقع )الحقائق ذات الصلة (�	

األبعاد الفكرية لألهداف:

مفهوم وأهمية األهداف�	

العالقة بين نظام اإلدارة وأهدافها�	

تعريف األهداف وتحديد نطاقها�	

األهداف المتكاملة وأنواعها�	

حتديد واختيار األهداف:

تحديد اهداف العمليات�	

رسم األهداف الذكية�	

قواعد واليات اإلدارة باألهداف والنتائج�	

اإلدارة باألهداف والنتاجئ وماشركة الموظفني:

اإلدارة باألهداف والنتائج واإلدارة بالمشاركة�	

تمكين وتحفيز الكوادر الوظيفية�	

التدريب واإلرشاد لتحقيق افضل النتائج�	

رصد وقياس النتاجئ:

تقييم وقياس األداء المؤسسي واألداء الفردي مقارنة باألهداف الموضوعة�	

وضع خطط العمل وأدوات القياس التصحيحية من اجل التحسين المستمر�	
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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

)اإلدارة باألهداف والنتائج وتحقيق الفعالية االستراتيجية ®( 
افضل مامرسات اإلدارة القامئة عىل االهداف والنتائج وتحقيق االنجارزات

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.


