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مقدمة :
إن تقييــم أداء املوظفني هــو عبارة عن
مراجعة ملا أجنزوه باالعتماد على وصفهم
الوظيفــي ومعايير عملهــم ،كما يوفر
تقييــم األداء معلومات عن املهارات التي
يحتاجونها للقيام مبهامهم على أكمل
وجه.
إن البعــض منــا يتوقع ان مهمــة إدارة
املوارد البشرية باملنظمة والعاملني فيها
تتضمن القيام مبهمة التقييم الوظيفي
الفعلي لكافة العاملني باملنظمة ؛ ولهذا
فال داعي لتدريب القيــادات اإلدارية على
هذه املهمة  ،إال أن مســؤولية إدارة املوارد
البشــرية تتمثل في تصميــم النظام
األساســي لتقييم أداء األفراد ثم تدريب
املديرين على كيفيــة التقييم بعد ذلك
االحتفاظ بســجالت تقييــم األداء لكي
تتخذ القــرارات بنا ًء عليهــا  ،ولهذا فإن
مهمة كل قائد إداري هي القيام بعملية
التقييم الوظيفي للعاملني ضمن إدارته.
الهدف العام :
يهــدف هــذه البرنامــج إلى إكســاب
املشــاركني املعارف واملفاهيم األساسية
لتقييم األداء املؤسسي.
موضوعات الحلقة :
ӡ ӡمفهوم إدارة األداء املؤسسي ،واملبادئ
التي تقوم عليها.
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 ӡالعالقة بني التخطيط االستراتيجي
وتقييم األداء املؤسسي.
ӡمفهوم تقييم األداء املؤسسي.
ӡاجلوانب الرئيسية ملفهوم تقييم األداء
املؤسسي.
ӡأهداف تقييم األداء املؤسسي واحلاجة
املاسة له.
ӡاملقاييس واملؤشرات
ӡمكونات مؤشــرات األداء الرئيســية
( )KPIsوكيفية صياغتها.
ӡقياس األداء املؤسسي.
 ӡمراحل عملية قياس األداء املؤسسي.
 ӡملاذا نحتاج لقياس األداء املؤسســي؟،
ومفهوم تقومي األداء املؤسسي.
ӡمشــكالت  /صعوبات تقييــم األداء
املؤسسي.
ӡتطبيقــات ومتارين عملية ،وأنشــطة
تدريبية.

األهداف التفصيلية :
أن يتمكن املشــاركون عند انتهاء احللقة
التطبيقية مما يلي:
7 7التعــرف علــى املعــارف واملفاهيــم
األساسية لتقييم األداء املؤسسي.
 7 7التعرف على عالقة عملية تقييم األداء
املؤسســي بالتخطيط االستراتيجي،
املكونــات األساســية ملؤشــر األداء،
مؤشــرات األداء الرئيســية KPIs
والفرعية ،وكيفية صياغتها.

الفئة المستهدفة :
جميع فئات اإلدارة الوســطى من مديرين
ومســاعديهم ورؤساء األقسام العاملني
باجلهــاز اإلداري للدولة ،وكذلك العاملني
بالقطاع اخلاص.
مدة الحلقة التطبيقية :
(  ) ١٢ســاعة تدريبيــة موزعة على ( ) ٣
أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.
التكلفة المالية :
« « ٢٠٠ريــال للفــرد ( .عند ترشــيح
 3مشــاركني ســيتم منح مقعد
مجاني).
« «تشــتمل التكلفة أدبيــات احللقة
( كملف املتــدرب واملــادة العلمية
والشهادة ) واإلفطار.
« «يحصل املشــارك بعد نهاية احللقة
على شــهادة معتمــدة من معهد
اإلدارة العامة.

ملخص السيرة الذاتية:

الدكتور  /جميل جودت حسونه أبو العينين

املؤهالت العلمية:

« «دكتوراه إدارة أعمال.
« «دبلوم مقيم التميز املركز العاملي للتميز
املؤسسي (.)ADICOE
« «دبلوم تدريب مهنــي (مركز  VTCاألونروا
باألمم املتحدة.) .
اخلبرات العملية:
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«خبيــر تدريب ـ معهــد اإلدارة العامة ـ
مسقط في تاريخه.
«خبير إدارة وتدريب دولي ـ حكومة دبي.
«عميــد أكادمييــة اإلدارة والسياســة
للدراسات العليا.
« مديــر عــام املعهد املعتمــد للتدريب
واالستشارات اإلدارية ـ دبي
«خبيــر تخطيــط اســتراتيجي ومتيــز
مؤسســي/خبير إدارة وتدريب ـ معهد
التدريب والدراسات القضائية ـ اإلمارات.
«خبيــر إدارة وتدريب ـ معهــد التنمية
اإلدارية ـ اإلمارات.
«مستشار تنمية بشرية باملنظمة العربية
للتنمية اإلدارية ـ جامعة الدول العربية.
«مدير جامعة القدس املفتحة فرعي دبي
وأبو ظبي.
« أستاذ بعدد من اجلامعات العربية.
« مدير تطوير وتدريب ـ مجموعة شركات
فالكون باك ـ اإلمارات.
«مقيــم معتمــد جلوائز التميــز احمللية
والدولية من EFQM
«اإلنتاج العلمي :لديه العديد من املؤلفات

واألبحاث املنشورة.

جوائز دولية:

« «حاصل على جائزة ولقب فارس اجلودة
في التدريب االستراتيجي من املنظمة
العاملية للجودة.
« «حاصل علــى لقب فــارس رعاية ذوي
االحتياجات اخلاصة  ،املنظمة العربية
للمعوقني ـ جامعة الدول العربية.

برامج تلفزيونية وإذاعية
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«اشترك بالعديد من البرامج التلفزيونية
علــى بعــض القنــوات الفضائيــة،
واإلذاعية ،منها على سبيل املثال :
«قنــاة إنفينيتــي الفضائيــة ـ دبي ،
البرنامج األسبوع زعالن له.
«قناة أبو ظبي الفضائية  ،برامج إخبارية.
« قناة دبي الفضائية  ،برامج ثقافية.
« قناة الشــارقة الفضائية  ،الشــارقة
البرنامج األسبوعي «رسالة دكتوراه»
« قنــاة األقصى الفضائيــة  ،البرنامج
اليومي «نسيم األقصى».
«قنــاة عجمــان الفضائيــة ـ برامــج
جماهيرية.
«إذاعة األقصى  ،برنامج في استضافتهم.
« إذاعة الفجيرة  ،عدد من البرامج.

