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 األهداف

 اليعاللة الخطلط ووضل  للملوفيين األمثلل اإلستخدام مجال في المشاركين مهارت وتنمية الحديثة المناهج تعميق
 وت ويللد األهللدا   تحقيللق وبالتللالي مهللاراتهم رفلل  عللل  يعمللل بمللا واإلنتاجيللة بالللدواف  الحللواف  وربللط لهللم 

 الحلواف  لنفلام الداخليلة المراجعلة تواجل  التل  والمشلكتت األداء لتقيليم الحديثلة واللنفم باإلتجاهلات المشاركين
 .واألجور

 المحتوياث

 :المؤسسة في األداء إدارة
 المؤسسٌة األهداف و القٌم 
 المؤسسة فً األداء معاٌٌر 

 
 :األداء في المؤسسة إدارة آلية

 تصمٌم اآللٌة 
 عملٌة التنفٌذ 
 التقٌٌم 

 
 :وتطور العاملين بها المؤسسة  نتائج

 ما هً النتائج المؤسسٌة األساسٌة 
 العاملٌن فً المؤسسة كٌفٌة تطور 
  المؤسسً و الفرديالدعم المطلوب من المؤسسة  لتحسٌن األداء 

 
 :اليردي األداء تقييم

 األداء وتقٌٌم األداء إدارة بٌن الفرق 
 األداء تقٌٌم آلٌة 
 األهداف تحدٌد 
 مراقبة و متابعة األداء 

 التقٌٌم 
 المدٌر وتقٌٌم الذاتً التقٌٌم 

 
 :تقييم األداء المنهجيات المتبعة في

  درجة 063التقٌم من خالل منهجٌة  

 منهجٌة المعاٌرة 
 منهجٌة التقٌٌم من خالل التصنٌف  
 المقارنة منهجٌة طرق 
 السردٌة األسالٌب 
 منهجٌات خاصة 
 باألهداف اإلدارة 
 (بارس) التقٌٌم من خالل مقٌاس السلوكٌات الراسخة/ الثابتة 

 الكفاءات نماذج 
 المتوازن األداء بطاقات 



 
 

 :األداء تقييم في األخطاء الشائعة

 القرن/  الهالة تأثٌر 

 الحداثة 
 األسبقٌة تأثٌر 
 ،نزعةال االنحٌاز 
 الصرامة 
 التساهل 
 المركزٌة النزعة 
 التناقض 

 
 :لتقييم األداءالمخصص   ادارة االجتماع

 الرأي و توصٌل المعلمومات إبداء إرشادات عامة إلدارة ااجتماع و 
 خطة العمل 
 توثٌق البٌانات 
 الفردٌة التطوٌر خطط 

 :المتعلقة بالموارد البشريةالعتقة بين تقييم األداء و القرارات 
 الحوافز و /التعوٌضات الرواتب زٌادة 
 خطة التدرٌب و التطوٌر 
 األداء وتحسٌن التأدٌبٌة اإلجراءات 
 الترقٌات 

 .جمي  العاملين في مجال إدرة الموارد البشرية المشاركون

لغت 

 التدريب
  انجلي ي –عربي. 

 


