سلســلة برامج التخطيط االســتراتيجي

وإدارة األداء فــي األجهــزة العامــة

إدارة جلسات مراجعة األداء
 11 مارس 		 2019

 الرياض

مرحلــة مراجعــة األداء تعتبــر واحــدة مــن أهــم مراحــل إدارة األداء والتــي تتمكــن مــن خاللها

األجهــزة العامــة مــن تحقيــق الفائــدة المرجــوة مــن تأســيس نظــم إدارة األداء بهــا .وتتزايــد

أهميــة مراجعــة األداء مــع الضغــط المتزايــد علــى األجهــزة الحكوميــة لالرتقــاء
المســتمر بمســتوى خدماتهــا وتفعيــل مســاهمتها فــي تحقيق رؤيــة الدولــة وأولويات
التنميــة بهــا خاصــة فــي ظــل التناقــص المســتمر فــي حجــم الموازنــات والمــوارد المتاحــة لهــا.

كمــا أن المطالبــة المســتمرة للمواطنيــن واألجهــزة التشــريعية لألجهــزة الحكوميــة لزيــادة
مســتوى كفاءتهــا وفعاليتهــا وحســن اســتخدام مواردهــا ،يتطلــب منهــا
المراجعــة المســتمرة لمســتويات أدائهــا لتحديــد فــرص التطويــر الممكنــة.

للتسجيل
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 وصف البرنامج

ً
نظــرا ألهميــة وحساســية مراجعــة األداء المســتند علــى البيانــات فــي األجهــزة
العامــة ،فــإن هــذا البرنامــج يقــدم ألول مــرة لتطويــر مهــارات فريــق العمــل المناط
بــه إعــداد وإدارة جلســات مراجعــة األداء فــي األجهــزة العامــة.
ويتضمــن البرنامــج اإلجابــة علــى أكثــر مــن  40ســؤال أساســي يتعلــق بــإدارة
جلســات مراجعــة االداء فــي األجهــزة العامــة .كمــا يشــمل البرنامــج اســتعراض
أفضــل الممارســات العالميــة إلعــداد وإدارة جلســات مراجعــة األداء المســتندة
علــى البيانــات.

 محاور البرنامج

يتناول البرنامج اإلجابة على أكثر من  40سؤال يتعلق بإدارة جلسات
مراجعة األداء المستندة على البيانات في األجهزة العامة ،وفيما
يلي نماذج ألهم األسئلة:
•ماهي مراجعة األداء المستندة على البيانات؟
•مــا هــي الفوائــد المرجــوة مــن عقــد جلســات مراجعــة األداء
المســتندة علــى البيانــات؟
•ما أهمية التحديد الواضح للهدف من عملية مراجعة األداء؟
•مــا هــو دور فريــق االدارة العليــا فــي عمليــة مراجعــة األداء
المســتندة علــى البيانــات؟
•مــا هــي أهــم المهــارات التــي يجــب أن يتمتــع بهــا فريــق دعــم
جلســات مراجعــة األداء؟
•هــل تتمحــور جلســات مراجعــة األداء حــول اإلدارات أم األهــداف
أم المحــاور االســتراتيجية؟
•ماهي الدورية المناسبة لعقد جلسات مراجعة األداء؟
•كيــف يمكــن جدولــة اجتماعــات مراجعــة األداء داخــل الجهــاز
بالمســتويات التنظيميــة المختلفــة؟
•ما هي مؤشرات األداء التي يجب التركيز على مراجعتها؟
•مــن الــذي يجــب دعوتــه مــن داخــل الجهــاز لحضــور جلســات تقييــم
األداء؟
•مــا هــي المحتويــات األساســية لجــدول أعمــال جلســات مراجعــة
األداء؟
•كيــف يمكــن التأكــد مــن التناســق بيــن األهــداف االســتراتيجية
والمبــادرات والمــوارد المخصصــة لهــا أثنــاء مراجعــة األداء؟
•ماذا يجب أن نفعل بعد انتهاء جلسة مراجعة األداء؟
•ماهــي الجوانــب النفســية الواجــب مراعاتهــا لتحقيــق متابعــة
فعالــة للتأكــد مــن تنفيــذ قــرارات فريــق مراجعــة األداء؟
•مــا هــي اإلجــراءات التــي يجــب يقــوم بهــا فريــق مراجعــة األداء
لضمــان التحســين المســتمر لجــودة بيانــات األداء؟
•كيــف يمكــن تقييــم وتوثيــق جــدوى اجتماعــات مراجعــة األداء
والتعريــف بذلــك داخــل المنظمــة؟

 الفئة المستهدفة
•القيادات اإلدارية
•أعضاء مكاتب تحقيق الرؤية
•أعضاء إدارات التخطيط االستراتيجي
•سفراء األداء
•أعضاء إدارات إدارات األداء
		
•مديري المشاريع
•العاملين في إدارات المراجعة الداخلية
•المهتمين بتحرير تقارير األداء
•أعضاء إدارات التطوير التنظيمي والجودة
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الرئيس التنفيذي
معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة
التابع لشركة مدينة المعرفة االقتصادية

حصــل علــى الدكتــوراه فــي علــوم اتخــاذ القــرارات فــي جامعــة
بنســلفانيا بالواليــات المتحــدة األمريكيــة (مدرســة وارتــن) باإلضافــة
إلــى ثــات درجــات ماجيســتير فــي اإلدارة والهندســة المدنيــة
والتخطيــط اإلقليمــي عمــل كعضــو هيئــة تدريــس فــي (إدارة
األعمــال بحــوث العمليــات  -إدارة العمليــات  -نظــم المعلومــات
اإلداريــة) فــي كل مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة وكنــدا ومصــر
والكويــت وماليزيــا لمــدة  20عــام (  1997 - 1976م).
عمــل فــي القطــاع الخــاص لمــدة عشــر ســنوات كنائــب رئيــس مجلس
إدارة مجموعــة صافــوال .أســس خاللهــا كل مــن أكاديميــة صافــوال
وأكاديميــة بنــده وأشــرف علــى تطويــر الخطةاالســتراتيجية ومراكــز
تقييــم القيــادات (2006 - 1 997م).
عمــل فــي القطــاع الحكومــي لمــدة عشــر ســنوات كمديــر مكتــب
التخطيــط االســتراتيجي ألمانــة محافظــة جدة ومستشــار كل من وزير
العمــل ووزيــر الصحــة ووزيــر االقتصــاد والتخطيــط وكبيــر مستشــاري
المركــز الوطنــي لقيــاس أداء األجهــزة العامــة ( 2018 - 2007م).
اســتكمل الشــهادات العالميــة فــي التخطيــط االســتراتيجي مــن
بالديــوم ومعهــد مؤشــرات قيــاس األداء ,أول غيــر أمريكــي يمنــح
شــهادة «أخصائــي إدارة أداء فــي األجهــز ة الحكوميــة » مــن معهــد
إدارة األداء فــي واشــنطن.
أشــرف وشــارك في تطوير أكثر من  70مشــروع تخطيط اســتراتيجي
وتطويــر البطاقــات المتوازنــة لقيــاس األداء فــي منظمــات حكوميــة
وشــركات قطــاع خــاص ومنظمــات غيــر هادفــه للربــح.
أســس وتولــى إدارة معهــد مدينــة المعرفــة للقيــادة والريــادة التابــع
لشــركة مدينــة المعرفــة منــذ عــام  2010والــذي قــام بتصميــم
وتقديــم برامــج تدريبيــة متقدمــة للمئــات مــن كبــار المــدراء التنفيذيين
فــي العالــم العربــي واإلســامي.

 نسخة مجانية للمشاركين من
أول دليــل باللغــة العربيــة فــي مجــال إعــداد
تقاريــر أداء األجهــزة العامــة

 رسوم البرنامج
رسوم البرنامج

 عن المتحدث

التسجيل المبكر
قبل  27يناير
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