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مقدمة :
لكل إنســان أحالم و أهــداف عديدة في
شــتى أمور احلياة يطمــح لتحقيقها و
يســعى ليراها ُمنجزه على أرض الواقع
 ،و حتــى نحققها بنجــاح ال بُد أن نقوم
بصياغتهــا و إعدادها بطريقة سلســة
و واضحة لتســهل لنا الوصول و تربطنا
عمل ناجح
بتحقيق ما نصبوا إليه  ،و أي ٍ
ال بُد له من خطة عمــل ،وهي اخلطوات
التــي يُبنــى عليها عمل مــا ،ويجب أن
تطبق بأســلوب منظم ودقيق ،لتحقيق
الهدف الرئيســي منها .وتساعد ُخطة
العمــل على النهــوض في واقــع بيئة
العمل املرتبطة فيه ،وتعمل على توجيه
املوظفي بالطريقة الصحيحة ،لتطبيق
ّ
جميع املهام املطلوبــة منهم ،كما أنها
الهامة ،والتي
تعتبــر من األمور اإلداريــة
ّ
كلما كانت مكتوبــة بطريقة صحيحة
ومدروسة بشــكل جيد ،ساهم ذلك في
جناح العمل املرتبط بها.
الهدف العام :
يهــدف هــذا البرنامــج إلى إكســاب
املشــاركني املهــارات التطبيقية لوضع
األهداف الذكية.

موضوعات الحلقة :
أن يتمكن املشــاركون عنــد انتهاء احللقة
التطبيقية مما يلي:
 ӡ ӡمعرفــة املهــارات التطبيقية لوضع
األهداف الذكيــة ،وتزويدهم باملعارف
الالزمة لتحقيق تلك األهداف.
 ӡ ӡالتعرف على كيفية صياغة املبادرات
واألنشــطة التي حتقق تلك األهداف،
وصياغتهــا بشــكل خطــة عمــل
تنفيذية.
األهداف التفصيلية :
 7 7ما هو الهدف بشــكل عــام؟ و ما هو
الهدف الذكي؟
 7 7اخلصائص األساســية التي يجب أن
تتوفر في الهدف املثالي.
 7 7أهميــة وجود األهــداف وأهمية وضع
إطار زمني لها.
 7 7كيف حتقــق أهدافك؟ وكيف تخطط
لتنفيذها؟
 7 7اخلطــوات العمليــة الــازم اتباعها
لتحقيق األهداف.
 7 7أفضل طريقة لصياغة الهدف.
 7 7املبادرات و األنشطة لتحقيق األهداف.
 7 7مؤشــرات قيــاس األداء ،ماهيتهــا
وأنواعها و مكوناتها ،وكيفية وضعها.
 7 7كيفيــة تفريــغ األهــداف ومبادرتها
ومؤشراتها في خطة عمل تنفيذية.
 7 7متارين وتطبيقات عملية. .

الفئة المستهدفة :
جميع فئات اإلدارة الوســطى من مديرين
ومســاعديهم ورؤساء األقسام العاملني
باجلهــاز اإلداري للدولة ،وكذلك العاملني
بالقطاع اخلاص.
مدة الحلقة التطبيقية :
(  ) 12ســاعة تدريبيــة موزعة على ( ) 3
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.

