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 .ف الدورة :وص 

 نظرا وتقييمه قياسه يصعب عنصر  فهو  منظمة، أي داخل املوجودة  املتاحة املوارد لكافة املحركة القوة  هو  البشري  األداء يعتبر 

 األفراد  على  فالتركيز .  ألخر  وقت  من  وأيضا  ألخرى   منظمة  ومن  ألخرى   وظيفة  ومن  آلخر   فرد  من  العنصر   هذا  به  يتسم  الذي  لإلختالف

 السوقي  النصيب  زيادة   وبالتالي  والجودة،  األداء  في  املستمر   التحسين  إلى  يؤدي  وتمكينهم  وتنميتهم  وتطويرهم  املنظمة  داخل  العاملين

 ومؤشرات معايير  على للوقوف محاولة البرنامج هذا ويعتبر . الدولية أو  املحلية سواء األسواق في التنافسية قدرتها ودعم للمنظمة

 . األداء وتطوير  تنمية أساليب وتقديم األعمال منظمات في البشري  األداء قياس

 .هدف الدورة :

 . البشرية املوارد تطوير  على القدرة  واملشاركات املشاركين إكتساب •

 .البشرية واملوارد التدريب في املمارسات أفضل على والتعرف البشرية املوارد عمل وسائل آليات أحدث على التعرف •

 . التدريب إدارة  حول  األساسية باملعلومات واملشاركات املشاركين إكساب •

 مراحلها تنفيذ وضرورة  الوظيفة هذه  بأهمية إلقناعهم التدريب عملية نحو  واملشاركات املشاركين إتجاهات تغيير  •

 . املختلفة

 . األداء جودة مستوى  وإرتفاع األداء تقييم بمهارات املشاركين إكتساب •

 . سليم علمي بشكل التدريبية واملراكز  البرامج تصميم •

 :لفئة املستهدفة ا

 .األقسام ورؤساء املدراء •

 .البشرية املوارد إدارة  موظفي •

 .والتوظيف التدريب بشئون  املهتمين •

 :محتوى الدورة 
 

 الوحدة األولى:

 

 أساسيات الرقابة وتقييم األداء

 مفهوم الرقابة وأهميتها. ▪

 وأنواعها.مناهج الرقابة على الجودة  ▪

 مراحل العملية الرقابية. ▪

 الطرق الحديثة لعملية إختيار املعايير الرقابية. ▪

 الجوانب النفسية والسلوكية املرتبطة بالوظيفة الرقابية. ▪

 خصائص النظام الفعال للرقابة. ▪
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 الوحدة الثانية

 

 خطوات اإلختيار والتعيين

 التنبؤ باإلحتياجات من املوارد البشرية. ▪

 التعامل مع الطلب والعرض من العمالة في حاالت الفائض والعجز.طرق  ▪

 األسس املوضوعية لتحديد أنواع الوظائف املطلوبة. ▪

 إستخدام معايير املصداقية والثبات في إختيار العاملين. ▪

 تحليل مقاييس العائد من التوظف. ▪

 معايير قياس اإلنتاجية والتكلفة للعاملين. ▪

 قياس معدل دوران العمالة.الطرق املتقدمة في  ▪

 الوحدة الثالثة

 

 مؤشرات قياس وتقييم األداء البشري 

 املعايير الشخصية لقياس األداء البشري. ▪

 املعايير اإلدارية لقياس األداء البشري. ▪

 املعايير القيادية لقياس األداء البشري في منظمات األعمال. ▪

وافرها في املوارد البشرية عند التقييم.معايير التميز املؤسس ي األوروبي الواجب  ▪  ت

 معايير الجودة الشاملة في قياس وتقييم العنصر البشري. ▪

 الوحدة الرابعة

 

 مؤشرات قياس وتقييم األداء التدريبي

 أساليب تحديد اإلحتياجات التدريبية. ▪

 طرق تقييم العائد على اإلستثمار في التدريب. ▪

 مار في التدريب.املستويات املختلفة للعائد على اإلستث ▪

 أدوات تقييم العائد على اإلستثمار في التدريب. ▪

 الطرق املتقدمة املستخدمة في قياس العائد على اإلستثمار في التدريب. ▪

 صعوبات ومعوقات قياس األداء التدريبي. ▪

 أهم األساليب الحديثة املستخدمة في التغلب على معوقات قياس األداء التدريبي. ▪

 الوحدة الخامسة

 

 عمليات تطوير األداء

 تحليل نتائج تقييم األداء البشري والتدريبي للعاملين. ▪

 تحديد مجاالت تحسين وتطوير األداء وفقا لشروط التميز املؤسس ي والجودة. ▪
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 التوجهات األساسية الحديثة لعملية تطوير األداء. ▪

 األساليب العلمية والعملية لتطبيق توجهات عمليات التطوير. ▪

 إستراتيجية متكاملة لتطبيق عمليات تطوير األداء.وضع  ▪

 طرق قياس العائد من تنمية وتطوير أداء العاملين. ▪

 :رسوم الدورة 
 

 + بوفيه غداء استراحة 2السعر أعاله شامل عقد الدورة في قاعة فندق خمس نجوم +  •

 

 :منهجية التدريب 
 

 حلقات النقاش. •

 العصف الذهني . •

 مجموعات عمل . •

 تبادل ادوار . •

 حاالت عملية و تطبيقية . •

 العرض •

 

 جدول توقيت الدورة :

 املحاضرة االولى  10:00 – 08:00

  استراحة   10:15 – 10:00

 املحاضرة الثانية  12:15 – 10:15

 استراحة + صالة  12:50 – 12:15

 املحاضرة االخيرة + مناقشة عامة 14:10 – 12:50


