
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

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

 إدارة األداء: تحديد األهداف ومؤشرات األداء الرئيسية 



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
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EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:

 تخلق المؤسسات والشركات الناجحة باستمرار توقعات عالية ، وتضع أهدافا شديدة المتطلبات ، وتحقق نتائج ممتازة باستمرار. من أجل تحقيق رؤيتها وطموحاتها ، من الضروري 

أن تنفذ المنظمة وفقا ألعلى المعايير. إدارة األداء هي عملية محددة لمواءمة األهداف التنظيمية والجماعية والفردية ، ولتحسين أداء الفريق والفرد باستمرار. تسلط الدورة الضوء 

على المهارات المتقدمة في تحقيق مستوى عالي من إدارة األداء. 

إتم تصميم هذا البرنامج التدريبي من قبل يوروماتيك لتنمية مهارات المشاركين على  إدارة األداء: تحديد األهداف ومؤشرات األداء الرئيسية  واكتساب القدرة على بناءها وتنفيذها 

واستخدامها بهدف تحقيق أهداف الشركة أو منظمة االعمال، ويتناول البرنامج موضوعات قياس األداء التنظيمي والعالقة بين بطاقة األداء المتوازن وقياس األداء في المنظمة 

 Key الرئيسية  Result Indicators ومؤشرات األداء  النتائج  Key Result Indicators ومؤشرات  الرئيسية  النتائج  البعض حول مفاهيم مؤشرات  الغموض لدى  ويزيل 

Performance Indicators ومؤشرات األداء Performance Indicators، ويقوم البرنامج على التدريب العملي التطبيقي المعتمد على الحاالت العملية والعمل الجماعي 

والورش التدريبية.

اهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wتفسير إدارة األداء بما في ذلك التعريفات واألهداف والتطورات

	wفهم مراحل دورة إدارة األداء وكيفية إداراتها

	wتطوير معايير ملموسة وغير ملموسة لألداء

	wSMART تحديد أهداف األعمال – بما في ذلك أهداف ومعايير

	wتعريف التوجيه وفهم الخطوات الخمس لجلسات التوجيه المثلى

	wالقيام باجتماعات تقييم األداء الفعالة

	wتحديد طرق مكافأة وتحفيز الموظفين واالعتراف بأدائهم

	w. باألهداف التنظيمية )KPIs( إدارة األداء وكيفية ربط مؤشرات األداء الرئيسية

	w)KPIs( ومؤشرات األداء الرئيسية )KRAs( المعرفة والمهارات في عملية تطوير مجاالت النتائج الرئيسية

	w.وضع التوقعات والعمل معا لتحسين األداء.وتقييم ومراجعة نقاط القوة والضعف في األداء

المنهجية:

سيتم استخدام العمل العملي والنظري  وباإلضافة إلى ذلك، التمارين العملية وسيتم مناقشة وتحليل عدد من دراسات الحالة من العالم الحقيقي التي يستخدم فيها مؤشرات األداء 

الرئيسية. وسقوم المشاركون بتمارين لعب األدوار بما في ذلك القيام باجتماعات تقييم األداء وجلسات التوجيه.

الفئات المستهدفة:

جميع المدراء وكبار المهنيين و موظفو الموارد البشرية، وقادة الفرق والمدراء وشركاء العمل والموظفون المسؤولون عن أداء المؤسسة. ومدراء ومحللي األعمال.



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

المحتويات األساسية:

 إدارة األداء: تحديد األهداف ومؤشرات األداء الرئيسية 

 مقدمة في نظم إدارة األداء :
	wتعريف إدارة األداء
	wأثر األداء الضعيف على المؤسسة
	wأهداف إدارة األداء
	wالمصطلحات الرئيسية واستخداماتها
	wنظرة عامة على دورة األداء السنوية
	wالمسؤوليات في إدارة األداء
	wنموذج اإلدارة المشترك
	wأخطاء في إدارة األداء

وضع أهداف فعالة:
	wمن الرؤية والرسالة إلى االستراتيجيات
	wمعايير األداء – ثالث أنواع
	wتأثير عوامل النجاح الحاسمة على األداء
	wمجاالت النتائج الرئيسية – التعريف واألمثلة
	w:مؤشرات األداء الرئيسية

	wالتعريف والخصائص
	wوحدات القياس
	wاالختالف بين األهداف والغايات
	wSMART تحويل الهداف إلى غايات بالطريقة الذكية
	w:قياس العوامل شبه الملموسة / الكفاءات

	wالمؤشرات السلوكية
	wالمستوى االحترافي
	wأهمية قيم المؤسسة

أهمية التوجيه:
	wتعريف التوجيه
	wمسؤوليات التوجيه
	wالتركيز على التوجيه والهدف منه
	wمهارات التوجيه المهمة
	wعناصر جلسة التوجيه الجيدة
	wخمس خطوات توجيهية لتحقيق أفضل مستويات األداء
	wتمرين لعب األدوار: القيام بجلسة توجيه

قائمة مقاييس االداء:
	wKey Result Indicators مؤشرات النتائج الرئيسية
	wResult Indicators مؤشرات النتائج
	wKey Performance Indicators مؤشرات االداء الرئيسية
	wPerformance Indicators مؤشرات االداء

قياس األداء الرئيسي:

	wما هي مقاييس األداء الرئيسية؟

	w)KRA( منطقة النتائج الرئيسية

	w)KPI( مؤشر األداء الرئيسي

	wKPI و KRA العالقة بين

	w”نظرية توقع “الفروم

	wتطبيق عملي على مؤشرات األداء الرئيسية

:KPI إدارة مؤشرات األداء الرئيسية

	wوالمتابعة KPI نشر تطبيق

	wKPI اإلبالغ والمراقبة والتحكم

	wKPI المبادئ التوجيهية لإلبالغ

	wعوامل النجاح الحاسمة في تصميم وتنفيذ نظام إدارة األداء

جراء تقييمات فعالة لألداء:

	wالتخطيط والتحضير لتقييمات األداء

	w:التحضيرات اللوجستية

	wبدء االجتماع

	wمناقشة التقييم: نظرة متعمقة

	wاالنتهاء من االجتماع

	wأدوار المدراء والموظفين

	wاألخطاء الشائعة في التقييم 

المتابعة بعد اجتماع تقييم األداء:

	wنسبة الوقت المخصص إلدارة األداء

	wتقدير األداء الجيد

	wالطرق المستخدمة لتقدير الموظفين

	wتقنيات تشخيص األداء

	wفئات مشاكل األداء واألسباب المحتملة

	wعوامل النظام مقابل العوامل الفردية

	w التخطيط لتحسين األداء

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



نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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

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: 

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

) إدارة األداء: تحديد األهداف ومؤشرات األداء الرئيسية (

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


