
لمحة تعريفية 
ــي  ــن ف ــا العاملي ــي يواجهه ــات الت ــب التحدي ــن أصع ــرات األداء م ــاس مؤش ــة لقي ــات الدقيق ــع البيان ــار وجم ــر اختي ُيعتب
المراكــز والمؤسســات الحكوميــة التــي ُتعنــى ببرامــج قيــاس مؤشــرات األداء لديهــا. لتخطــي مثــل هــذه التحديــات البــد 
مــن تطويــر إطــار مــدروس لقيــاس األداء، ابتــداءًا مــن اختيــار وتدقيــق البيانــات إلــى جمــع نتائــج القيــاس وتقديمهــا فــي 

تقاريــر األداء النهائيــة. 

وتعتبــر الشــهادة االحترافيــة الدوليــة لمؤشــرات قيــاس األداء مــن البرامــج المكثفــة التــي يتــم تقديــم محتواهــا خــال 
خمســة أيــام يتــم التركيــز فيهــا علــى اســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن أدوات وتقنيــات إدارة مؤشــرات األداء الرئيســية. 
ــرات األداء  ــاس مؤش ــي قي ــد ف ــرف معتم ــهادة محت ــى ش ــدورة عل ــة ال ــار بنهاي ــاز االختب ــد اجتي ــدرب بع ــيحصل المت وس
باإلضافــة إلــى شــهادة ممــارس معتمــد فــي قيــاس مؤشــرات األداء، والــذي ســيجعله مرشــحًا وبقــوة فــي المســاهمة 

فــي رؤيــة المملكــة 2030 وبرنامــج التحــول الوطنــي 2020.

فوائد الدورة:
تطويــر التخطيــط  االســتراتيجي بانتقــاء مؤشــرات األداء الرئيســية . 1

مــع  األداء  تماشــي  توضــح  التــي  التقاريــر  وإعــداد  المائمــة 

االســتراتيجية.

لبنــاء . 2 المثلــى  الطــرق  حــول  الــازم  التدريــب  علــى  الحصــول 

الرئيســية. األداء  مؤشــرات  واســتخدام 

توســعة الشــبكة المهنيــة فــي مجــال األعمــال حيــث يصبــح . 3

المتــدرب عضــو مــن المجتمــع الدولــي للشــهادة المهنيــة فــي 

قيــاس مؤشــرات األداء المؤسســي.

الحصــول علــى أكثــر مــن 15 نمــوذج للعمــل علــى قياس مؤشــرات . 4

األداء المؤسسي.

األهداف:
ــرات 	  ــة أدوات إلدارة المؤش ــن مجموع ــة م ــار األدوات الصحيح اختي

ــاء العمــل. ــر الفعــال أثن للتأثي
االســتيعاب الواضــح لتحديــات إدارة مؤشــرات األداء المؤسســي 	 

وكيفيــة معالجتهــا.
التمييز بين األهداف ومؤشرات األداء الرئيسية والمبادرات.	 
بمختلــف 	  الرئيســية  األداء  مؤشــرات  انتقــاء  عمليــة  اســتيعاب 

القيــاس  المســتويات، وعمــل بطاقــات قيــاس األداء ولوحــات 
والفــردي. والوظيفــي  المؤسســي  المســتوى  علــي 

األداء 	  مؤشــرات  انتقــاء  طريــق  عــن  التخطيــط  جــودة  تحســين 
الرئيســية 

ــر بشــأنها فــي الوقــت المناســب واآلليــة 	  المائمــة وإعــداد تقاري
المناســبة.
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الشهادة االحترافية الدولية
لقياس مؤشرات األداء



أجندة البرنامج

اليوم الثالث: جمع وعرض البيانات 
أبعاد جودة البيانات 	 
تقارير مصادر بيانات مؤشرات قياس األداء	 
أدوات تفعيل مؤشرات قياس األداء 	 
تقنيات لتفعيل مؤشرات قياس األداء	 
العالقات التنظيمية مع المسؤولين عن البيانات 	 
طرق تجميع البيانات 	 

طرق عرض البيانات  
أسس تصميم نماذج فعالة لعرض البيانات 	 
مبادئ تحقيق سهولة العرض البياني للمؤشرات 	 
تصميم بطاقة مؤشرات األداء واللوحات اإللكترونية	 

مراجعة عامة واختبار اإلعتماد 
مراجعة عامة للبرنامج التدريبي  	 
اختبار اعتماد للمشاركين 	 

اليوم الرابع: تصميم  مؤشرات  قياس األداء الرئيسية
تنسيق مشروع مؤشرات قياس األداء الرئيسية.

حالة عملية لمؤشرات قياس األداء الرئيسية.	 
خطة مشروع مؤشرات قياس األداء.	 
تحضيــر ورشــة عمــل مؤشــرات قيــاس األداء )مصــادر البيانات, إشــعار 	 

البريــد االلكتورنــي, ورشــة عمل اختيــار مؤشــرات األداء(.

اختيار مؤشرات قياس األداء
خريطة مبدأ القيمة.	 
تحديد األهداف.	 
تحليل سريان القيمة.	 
التوازن بين المؤشرات.	 

اليوم الخامس: مراقبة مؤشرات قياس األداء
قياس مؤشرات األداء.

توثيق المؤشرات.	 
نموذج توثيق المؤشرات.	 
تواصل عملية جمع البيانات.	 

مؤشرات قياس األداء في السياق
توثيق المؤشرات	 
بطاقة قياس المؤشرات غلى مستوى المنظمة.	 
بطاقة قياس المؤشرات غلى مستوى االقسام.	 
لوحة قياس المؤشرات للعمليات.	 
سجل التغييرات.	 

اليوم األول: المنهجية النموذجية لمؤشرات قياس األداء
عالم مؤشرات قياس األداء

التحديات في قياس األداء	 
القيمة المضافة من مؤشرات قياس األداء	 
المستويات التنظيمية	 
خارطة مفهوم مؤشرات قياس األداء الرئيسية	 
حوكمة مؤشرات قياس األداء	 

مفهوم مؤشرات قياس األداء
المصطلحات المتعلقة بمؤشرات قياس األداء	 
تحليل المؤشرات الذكية	 
دورة حياة مؤشرات قياس األداء	 

أنواع مؤشرات قياس األداء الرئيسية
مؤشرات السبب والنتيجة	 
المؤشرات الكمية والمؤشرات النوعية 	 
مؤشرات الكفاءة والمؤشرات الفعالية 	 

تصنيفات مؤشرات األداء
النظرة الكلية متعددة التخصص	 
حاالت عملية الستخدام مؤشرات قياس األداء	 
الخريطة التحليلية لمكونات مؤشرات قياس األداء 	 

اليوم الثاني: اختيار وموائمة وتوثيق المؤشرات 
مؤشرات قياس األداء  

اختيار المؤشرات لقياس أداء المنظمات	 
مصادر اختيار مؤشرات قياس األداء	 
طرق اختيار مؤشرات قياس األداء	 

موائمة مؤشرات قياس األداء 
منهجيات موائمة مؤشرات قياس األداء	 
اختيار المؤشرات لقياس أداء الوحدات التنظيمية	 
تفصيل المؤشرات إلى مستوى اإلدارة التشغيلية	 

توثيق مؤشرات قياس األداء 
أهداف نموذج توثيق مؤشرات قياس األداء 	 
تصميم نموذج توثيق مؤشرات قياس األداء 	 
إجراءات توثيق مؤشرات قياس األداء	 
إنشاء دليل مؤشرات قياس األداء على مستوى المنظمة	 

تحديد المستويات المستهدفة لمؤشرات قياس األداء 
عملية تحديد القيم المستهدفة 	 
تحديات تحديد القيم المستهدفة	 
تحديد األوزان النسبية للمؤشرات	 
أنماط السلوك السلبية في عملية تحديد المستويات المستهدفة	 
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خبرة التعلم ومتطلبات الحصول على االعتماد أجندة البرنامج

قبل البرنامج
هذا الجزء يركز على تهيئة المشارك لحضور البرنامج التدريبي على المشاركين القيام بالخطوات التالية:

تقييم االحتياجات – إكمال استطالع رأي لتحديد خبرة تعلم مناسبة وذات صلة.	 
اختبار تقييم ما قبا التدريب – القيام بأداء اختبار ما قبل التدريب لتحديد المستور الحالي من المعرفة.	 
دليل ارشادة وجدول عمل – تقديم ملف لكيفية تحقيق اقصى استفادة من البرنامج التدريبي.	 
َقِدم نفسك – مشاركة مقدمة عن نفسك مع باقي المشاركين.	 
التوقعات – مشاركة توقعاتك عن البرنامج التدريبي.	 
متطلبات لقراءة بعض المواضيع – قراءة سلسلة من الملفات لفهم أفضل لمحتو المادة التدريبية.	 

لتحســين تطويــر الجــدارات مــن مطابقــة بســيطة للمبــادئ إلــي التحليــل 
المكثــف لدراســات الحــاالت تتكــون الخبــرة التعليميــة مــن:

تطبيق المبادئ في التمارين العملية.	 
تحليل دراسات الحاالت وإيجاد الحلول.	 
إستخدام النماذج لتصميم أدوات قياس األداء.	 
مشاركة الخبرات ودراسات الحاالت.	 
إنشاء شبكة من محترفي الخبرات.	 
قصيــرة 	  اختبــارات  خــالل  المشــاركين,  لمعرفــة  مســتمر  تقييــم 

االعتمــاد. اختبــار  لمســاندة 

ال تنتهي العملية التعليمية عند انتهاء البرنامج التدريبي ولكن بعد االنتهاء من الخمسة أيام, يجب على المشاركين إتمام الخطوات التالية: 
المناقشات عبر المنتدى: بدأ المناقشة والمشاركة مع مناقشة أخرى مع باقي المشاركين.	 
ضروريــات تطويــر األداء: مشــاهدة فيديــو مدتــه 45 دقيقيــة يقــدم قياســات مؤشــرات قيــاس األداء كجــزء مــن نظــام األداء، وذلــك للتأكــد مــن 	 

تحســينات األداء و تحقيــق األهــداف.
خطة عمل: إنشاء خطة عمل لألفعال والمبادرات التي تنوي أن تطبقها بعد البرنامج التدريبي.	 
عــرض تقديمــي: تصميــم عــرض تقديمــي قصيــر وتحميلــه على المنصــة ليتم عرضــه على زمــالءك يتعلــق بالمعرفة التي اكتســبتها خــالل البرنامج 	 

التدريبي.
القراءة اإلضافية: البحث من خالل المصادر المتاحة إلثراء المعرفة.	 
جريدة التعلم: تعكس الثالث مراحل التعليمية التي َمَررُت بها.	 

للحصول على مسمى ممارس محترف لمؤشرات قياس األداء, يتطلب عليك أن تقوم بالخطوات التالية:
ــد 	  ــا معه ــي قدمه ــات الت ــل الممارس ــًا ألفض ــاس األداء طبق ــرات قي ــن إدارة مؤش ــم 15 أداة م ــاس األداء: تصمي ــرات قي ــارس مؤش ــة مم محفظ

ــاس األداء. ــرات قي مؤش
جريدة ممارسي األداء: تعزيز العملية التعليمية التي تمت من خالل محفظة ممارسي األداء التي تعكس كل أداة.	 
محادثة التقييم: المشاركة في 30 دقيقة من المناقشة إلبداء رأيك لمعهد قياس األداء عن طرق تطوير محفظة ممارسي األداء.	 

التقييم 
تتم عملية االعتماد بعد إكمال 3 مستويات من الخبرة التعليمية. بعد إتمامها سيتم إستالم:

شهادة حضور لبرنامج محترفي مؤشرات قياس األداء: بعد حضور 3 أيام التدريب.	 
شهادة حضور لبرنامج ممارسي مؤشرات قياس األداء: بعد حضور 2 أيام التدريب.	 
شهادة إتمام البرنامج التدريبي)نسخة الكترونية(: بعد إكمال أنشطة ماقبل البرنامج والنجاح في اختبار االعتماد.	 
دبلومة محترفي مؤشرات قياس األداء: بعد استيفاء المتطلبات المذكورة سابقًا.	 
دبلومة ممارسي مؤشرات قياس األداء: بعد استيفاء المتطلبات المذكورة سابقًا.	 

األداء  قيــاس  مؤشــرات  ممارســي  شــهادة  تدريــب  يومــي  يتميــز 
بالتفاعــل العالــي وأنشــطة الفــرق مــع االنشــطة الفرديــة. ُصِمَمــت 
الخبــرة التعليميــة لتســاعد المشــاركين لتطويــر المحفظــة الخاصــة بهــم 

للحصــول علــى شــهادة ممارســي مؤشــرات قيــاس األداء.
خالل هذه المرحلة:

تخصيــص %90 مــن وقــت البرنامــج لمؤشــرات قيــاس أداء خاصــة 	 
بحــاالت واقعيــة.

ــق 	  ــة ويتبعهــا تطبي ــاة الحقيقي ــن مســتقاه مــن الحي ــال تماري إكم
ــاس أداء. ــر قي ــة لمؤش ــة حال دراس

مشاركة الخبرات وتكوين مجتمع الممارسة.	 
الحصول على الدعم المستمر وردود التقييم.	 

خال البرنامج التدريبي

بعد البرنامج التدريبي
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المتحدثين
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ميهاي توما
مدير إدارة التدريب االحترافي 

بالشرق األوسط

منهل دخل هللا
مستشار إداري

أدريان برودان
المدير العام

أندريا مينيللي
مستشار إداري

للمشارك الواحد

4,700 USD
التسجيل المبكر

4,200 USD

رسوم البرنامج شاملة الشهادات واشتراك الموقع

خريجي المعهد

4,100 USD
مجموعات +3

3,900 USD

الجهات التى شاركت في البرنامج


