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الشهادة الدولية الستشاري 
التخطيط االستراتيجي وإدارة األداء

يشترط للحصول علي الشهادة:

الحصول علي الشهادة الدولية ألخصائي التخطيط اإلستراتيجي المحترف . 	
الحصول علي الشهادة الدولية ألخصائي إدارة األداء المحترف. 	
استكمال مشروع تطبيقي. 	

أختار الوحدة التدريبية التي تناسبك
البرامج التدريبية العشرة متاحة لالشتراك في أي منها بصورة منفردة دون الحاجة الستكمال احد مسارات الشهادات.. 	
يتم اصدار شهادة معتمدة مستقلة لكل برنامج من معهد إدارة االداء االمريكي.. 	
تحتسب شهادات حضور البرامج المنفردة لمن يرغب في استكمال اي من الشهادات المهنية.. 	
يفضل وال يشترط استكمال البرامج التدريبية بالترتيب المبين في دورة التخطيط االستراتيجي وادارة االداء. 	

 الفئة المستهدفة
القيادات اإلدارية	 
أعضاء مكاتب تحقيق الرؤية	 
أعضاء إدارات التخطيط االستراتيجي	 
سفراء األداء	 
أعضاء إدارات إدارات األداء	 
مديرو المشاريع 	 
العاملين في إدارات المراجعة الداخلية	 
المهتمين بتحرير تقارير األداء	 
أعضاء إدارات التطوير التنظيمي والجودة	 
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مع استكمال البرنامج، سيصبح المشارك قادر علي:
إدراك معنى التخطيط االستراتيجي	 
التعرف على عملية التخطيط االستراتيجي	 
التعرف على المكونات الرئيسية للخطة االستراتيجية	 
تطبيق وسائل وأدوات التحليل االستراتيجي 	 
تطوير الرؤية والرسالة والقيم 	 
تطوير األهداف االستراتيجية والخرائط االستراتيجية	 
تطوير مؤشرات قياس األداء الرئيسية وبطاقات األداء	 
تحديد وتصنيف وإدارة المخاطر االستراتيجية 	 
تحديد الطرق الفعالة للمشاركة والتواصل مع األطراف 	 

أصحاب المصلحة في تطوير الخطط االستراتيجية 
تطوير وتحديد أولويات المبادرات االستراتيجية	 
موائمة المنظمة مع االستراتيجية	 

ما هو التخطيط االستراتيجي؟ وما هي أهميته؟. 	
دور التخطيط االستراتيجي في تحقيق أهداف المنظمة	 
نماذج من خطط استراتيجية ناجحة	 
المكونات الرئيسية لالستراتيجية	 
مراحل عملية التخطيط االستراتيجي 	 

التحليل االستراتيجي . 	
 	 SWOT تحليل مجاالت القوة - الضعف - الفرص - المخاطر

Analysis
 	Value Chain Analysis تحليل سلسلة القيمة
تحليل عناصر البيئة: السياسية، االقتصادية، االجتماعية، 	 

PESTEL Analysis التقنية، البيئية، القانونية
 	Performance Gap Analysis تحليل فجوة األداء
 	Stakeholders Value Proposition بما نعد أصحاب المصلحة
 	Strategic Change Agenda أجندة التغيير االستراتيجي

تطوير الرؤية – الرسالة – القيم. 	
تحليل الرؤية والرسالة 	 
أسلوب تطوير الرؤية والرسالة والقيم	 
المعايير	 
نماذج محلية وعالمية	 

	 .Strategy Map الخريطة االستراتيجية
 	Strategic Objectives صياغة األهداف االستراتيجية
 	Cause-Effect Relationships عالقات السبب والنتيجة
 	 Strategic Perspectives and المناظير والمحاور االستراتيجية

Themes
بطاقات قياس األداء. 	

 	 Key Performance مؤشرات قياس األداء الرئيسية
Indicators

 	 )KPTs( تحديد المستهدفات
 	 Benchmarking المقارنات المرجعية

	 . Strategic Initiatives المبادرات والميزانيات االستراتيجية
 and Budgeting

تحديد المبادرات االستراتيجية	 
موائمة المبادرات: مصفوفة األهداف – المبادرات	 
 	 Prioritization تحديد أولويات المبادرات
 	 Cost-Benefit تحليل التكلفة والعائد للمبادرات االستراتيجية

 Analysis
	 . Strategy المشاركة والتواصل مع أصحاب المصلحة

 Communication
تحديد أصحاب المصلحة 	 
أساليب  تفعيل المشاركة 	 
استراتيجية التواصل	 

	 . Strategic Risk Management إدارة المخاطر االستراتيجية
تحديد المخاطر	 
تحديد أولويات المخاطر	 
سياسات التعامل مع المخاطر	 
مراقبة المخاطر	 

	 . Blue Ocean Strategy استراتيجية المحيط األزرق
		 .Alignment موائمة المنظمة مع االستراتيجية

موائمة الهيكل التنظيمي	 
موائمة الخدمات المساندة	 
موائمة الموارد البشرية 	 
موائمة ثقافة المنظمة	 

مــع التغييــرات المتســارعة فــي البيئــة المحيطــة والتصاعــد المســتمر لتوقعــات العمــالء والمســتفيدين، أصبــح مــن الضــروري تطويــر رؤيــة 
ــق  ــز كافــة مواردهــا لتحقي ــات واضحــة وتســاعدها فــي تركي ــد أولوي ــن المنظمــات علــى تحدي ورســالة واضحــة وأهــداف اســتراتيجية التــي تعي
أهدافهــا االســتراتيجية. ويقــدم هــذا البرنامــج المعــارف والمهــارات األساســية الالزمــة الســتخدام مجموعــة مــن األدوات الفعالــة التــي ُتمكــن 

ــذ.  ــة للتنفي ــة لالســتراتيجية وترجمتهــا إلــى خطــط تشــغيلية قابل المنظمــات مــن إجــراء التحليــل االســتراتيجي والصياغــة الفعال

التحليل االستراتيجي وصياغة االستراتيجي
Strategic Analysis and Strategy Formulation

مدة البرنامج: 2 يوم 
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 وصف البرنامج

 محاور البرنامج

  أهداف البرنامج
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مع استكمال البرنامج، سيصبح المشارك قادر علي:
إدراك أهمية تطوير مؤشرات أداء موضوعية للمنظمات.	 
تثمين ضرورة تأسيس نظم إدارة أداء فعالة تساند التنفيذ 	 

الفعلي لالستراتيجية.
التمييز بين أربعة مقاييس للبيانات.	 
تطوير عالقات السبب والنتيجة بين المؤشرات.	 
استخدام النموذج المنطقي )منهج تحليل النظم( لتطوير 	 

المؤشرات.
تحديد خصائص األهداف لتطوير مؤشرات لكل منها.	 
التعرف على األساليب الخمسة لتصنيف مؤشرات األداء.	 
اختيار القطبية ودورية القياس ووحدة القياس والتراكمية 	 

المناسبة لكل مؤشر.
التمكن من تطوير مؤشرات أداء متخصصة مثل االمتثال – 	 

االستكمال – التوافر – االستغالل – الكفاءة – الموسمية 
– العدالة.

التعرف على العديد من مصادر المؤشرات األداء المحلية 	 
والدولية. 

استخدام ستة أساليب لوضع مستهدفات المؤشرات.	 
إدراك الجوانب السلوكية الختيار المؤشرات.	 

مدة البرنامج: 3 أيام 

  أهداف البرنامج

مقدمة عن مؤشرات قياس األداء. 	
لماذا نحتاج الى قياس األداء في حياتنا؟	 
 	 Objective and المقاييس الموضوعية والشخصية

 Subjective Measures
عشرة أسباب لقياس األداء المؤسسي	 
 	KPIs ومؤشرات قياس األداء Statistics الفرق بين اإلحصاءات
 	Data Measurement Types أنواع مقاييس البيانات

منهجيات تحديد مؤشرات قياس األداء. 	  .	
 	 Cause-Effect Relationships عالقات السبب والنتيجة
 	 Logic Model تطوير المؤشرات بتحليل النظام
 	System Dynamics  منهج ديناميكيات النظم
تطوير مؤشرات األداء بتحديد خصائص األهداف 	 

Objectives Attributes االستراتيجية
 	 KPIs Classifications تصنيفات المؤشرات
	  Input - Process -(  مدخالت - عمليات - مخرجات - أثر

)Output - Impact
	  Effectiveness - Efficiency( الفاعلية - الكفاءة – االقتصاد

) - Economy
	 )Strategic - Operational( استراتيجية - تشغيلية
	 ) Quantitative - Qualitative( كيفية - كمية
	 )Leading - Lagging( سابقة - الحقة

مصادر مؤشرات قياس األداء: األدلة - المصادر - القواميس 	 
تطوير مؤشرات قياس األداء. 	

صياغة مؤشرات األداء	 
 	Units of Measurement وحدات قياس المؤشرات
تراكمية حساب المؤشرات داخل وبين فترات القياس 	 

 Accumulation
 	Polarity قطبية المؤشرات
 	 Frequency تحديد دورية قياس المؤشرات
 	Benchmarks اختيار القيم المرجعية
 	Balancing KPIs تحقيق التوازن بين مؤشرات قياس األداء
 	CARE تقييم جودة مؤشرات قياس األداء باستخدام إطار

الحاالت الخاصة لمؤشرات قياس األداء. 	
 	Compliance حساب نسب االمتثال
 	 Completion حساب نسب االستكمال
 	Availability حساب نسب التوافر
 	Utilization حساب نسب االستغالل
 	Efficiency  حساب الكفاءة
 	Seasonality حساب الموسمية
 	 Equality حساب المساواة

تقارير مؤشرات قياس األداء . 	
 	 National Economic المؤشرات االقتصادية الوطنية

Indicators
 	International Performance Reports تقارير األداء الدولية
 	Local KPIs Sources المصادر المحلية لمؤشرات قياس األداء
أهداف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للتنمية المستدامة 	 

UNDP Sustainable Development Goals
 	 Urban Observatories المراصد الحضرية
 	International Performance Hub منصة األداء الدولية

	 . KPI تحديد المستهدفات لمؤشرات قياس األداء الرئيسية
Target Setting

ست منهجيات لتحديد المستهدفات	 
تحديد السماحية	 

توثيق مؤشرات قياس األداء. 	
الجوانب السلوكية الختيار مؤشرات األداء الرئيسية 	 
ورشة عمل دراسة حالة عملية لتطوير مؤشرات قياس األداء	 

إن تأســيس نظــام فعــال إلدارة األداء ُيعــد أمــرًا جوهريــًا لتمكيــن المنظمــة مــن متابعــة مــدى تقدمهــا فــي تحقيــق 
رؤيتهــا وأهدافهــا االســتراتيجية. وُيعــد تطويــر مجموعــة متوازنــة مــن المؤشــرات الموضوعيــة متطلبــًا أساســيًا 
لتأســيس مبــدأ الُمســاءلة وتأســيس ثقافــة ترتكــز علــى األداء. ويهــدف هــذا البرنامــج إلــى صقــل معــارف 
ومهــارات المشــاركين ليتمكنــوا مــن بنــاء لوحــات مؤشــرات قيــاس أداء Dashboards تدعــم تنفيــذ االســتراتيجية 
بصــورة فعالــة. كمــا يولــي البرنامــج أهميــة لتوخــي الحــرص فــي التنبــؤ باألنمــاط الســلوكية الســلبية غيــر 
المتوقعــة المترتبــة علــى اختيــار مؤشــرات قيــاس األداء. ويســتند البرنامــج علــى العشــرات مــن النمــاذج الواقعيــة 

لمؤشــرات قيــاس أداء العديــد مــن المنظمــات المحليــة والدوليــة.  

المؤشرات الرئيسية لقياس األداء
Key Performance Indicators (KPIs)
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مفهوم إدارة المخاطر. 	
 	Defining Risk تعريف المخاطر
 	Risk Management نظرة عامه على إدارة المخاطر
لماذا نحتاج إلى إدارة المخاطر االستراتيجية 	 
 	Principles of Risk Management أساسيات إدارة المخاطر

المخاطر االستراتيجية. 	
مخاطر تغيرات األعمال	 
المخاطر التشغيلية	 
مخاطر الحوكمة والتنظيم	 

ثقافة إدارة المخاطر. 	
 	Attitude towards Risk ميول التعامل مع المخاطر
أهمية التواصل في إدارة المخاطر	 

	 .Peripheral Vision الرؤية الطرفية
التقاط اإلشارات الضعيفة التي تحدد مصير المنظمة	 

نموذج إدارة المخاطر. 	

	 نموذج Coso II إلدارة المخاطر. 	
 	Control Environment بيئة التحكم
 	Assessment تقييم المخاطر
 	Control Activities أنشطة التحكم
المعلومات والتواصل والمتابعة	 

نموذج RIMs للنضج في إدارة المخاطر. 	
منهج إدارة المخاطر 	 
عمليات إدارة المخاطر	 
الميول تجاه المخاطر	 
 	Root Cause تحليل المسببات
تحديد المخاطر	 
إدارة األداء	 
 	Resilience and Sustainability استدامة ومرونة األعمال

دور مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في إدارة المخاطر. 	
اقتصاديات إدارة المخاطر. 	

مــع التســارع المتزايــد فــي تقنيــات نظــم المعلومــات واالتصــاالت والتغيــرات المتتاليــة فــي بيئــة المنظمــات السياســية والتشــريعية والمناخيــة، 
ــق أهدافهــا االســتراتيجية. ومــن األخطــاء  ــق المنظمــة عــن تحقي ــن أن ُتعي ــة التــي يمك ــواع المخاطــر المحتمل ــأ بأن ــح مــن الضــروري أن نتنب أصب
الشــائعة اعتبــار أن المخاطــر االســتراتيجية تقتصــر فقــط علــى أو تعنــى المخاطــر الماليــة. فالمخاطــر الماليــة هــي أحــد أنــواع المخاطــر التــي قــد 
تتعــرض لهــا المنظمــات. وهنــاك أنــواع أخــرى مــن المخاطــر مثــل مخاطــر نمــوذج األعمــال والمخاطــر التشــغيلية والتنظيميــة ومخاطــر الحوكمــة. 
مــن هنــا كان مــن الضــروري أن يصقــل المــدراء مهاراتهــم فــي تحديــد المخاطــر وإعــداد خطــط للتعامــل معهــا. ويهــدف هــذا البرنامــج إلــى تزويــد 

المشــاركين بالمعــارف والمهــارات الالزمــة إلدارة المخاطــر لتقليــل آثارهــا المحتملــة علــى خططهــا االســتراتيجية.

إدارة المخاطر االستراتيجية
Strategic Risk Management
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 وصف البرنامج
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مع استكمال البرنامج، سيصبح المشارك قادر علي:
تحديد األنواع المختلفة من المخاطر االستراتيجية.	 
تحديد عناصر عملية إدارة المخاطر.	 
التمييز بين الميول المختلفة في التعامل مع المخاطر.	 
إدراك مفهوم الرؤية الطرفية وكيفية تأسيس نظم اللتقاط 	 

اإلشارات الضعيفة التي قد تحدد مصير المنظمة.
التعرف على المكونات الرئيسية لنموذج Coso II إلدارة 	 

المخاطر المؤسسية.
تحديد المكونات الرئيسية لنموذج RIMs لقياس مستوى 	 

النضج في إدارة المخاطر

  أهداف البرنامج

مدة البرنامج: يوم واحد 
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لماذا وكيف تتم إدارة االستراتيجية؟. 	
موقع مكتب إدارة االستراتيجية في الهيكل التنظيمي. 	
	 .Strategy Governance حكومة إدارة االستراتيجية
المهام الرئيسية لمكتب إدارة االستراتيجية. 	

 	Strategy Development تطوير االستراتيجية
 	Alignment موائمة المنظمة
 	Strategy Review مراجعة االستراتيجية
 	Strategy Communication )التواصل )إيصال االستراتيجية
 	Managing Strategic Initiatives إدارة المبادرات االستراتيجية
 	Cascading تنزيل االستراتيجية لباقي المستويات التنظيمية
 	Planning and Budgeting إعداد الخطط والموازنات
 	Support Functions Alignment موائمة إدارات الدعم
 	Performance Review مراجعة األداء
 	 Knowledge Management إدارة المعرفة والتعلم المنظمي

and Learning Organization
 	 Strategy إعداد التقرير السنوي ألنشطة إدارة االستراتيجية

 Reporting

الهيكل الداخلي والموارد البشرية لمكتب إدارة االستراتيجية. 	
أدلة إجراءات العمل والنماذج المستخدمة في إدارة . 	

االستراتيجية

أشــارت العديــد مــن الدراســات أن %95 مــن االســتراتيجيات الجيــدة تفشــل المنظمــات فــي تنفيذهــا. كمــا أشــارت هــذه الدراســات إلــى العديــد 
مــن العوائــق التــي تحــول دون التنفيــذ الفعــال لهــذه االســتراتيجيات. وفــي نهايــة االمــر، فــإن االســتراتيجيات الجيــدة التــي ُيبــذل فــي تطويرهــا 
الكثيــر مــن الجهــد والوقــت ال فائــدة حقيقيــة منهــا مالــم يتــم االعتنــاء بآليــات التنفيــذ والمتابعــة وخلــق الثقافــة والمنــاخ الــالزم لضمــان نجــاح 
التنفيــذ. باإلضافــة إلــى ذلــك يجــب أن نقــوم بالمتابعــة المســتمرة لبيئــة العمــل الخارجيــة التــي تتســم بدرجــات عاليــة مــن التغيــر وعــدم التأكــد 

لضمــان إدخــال التعديــالت الالزمــة علــى االســتراتيجية لنحافــظ علــى مالئمتهــا واســتجابتها للمســتجدات.

من هنا تأتي أهمية تأســيس وحدة تنظيمية تتولى مســؤولية إدارة االســتراتيجية بكافة مراحلها: التحليل االســتراتيجي – صياغة االســتراتيجية 
– ترجمــة االســتراتيجية لخطــط تنفيذيــة – تنفيــذ االســتراتيجية – التواصــل وإدارة التغييــر ومتابعــة األداء – مراجعــة االســتراتيجية. ويهــدف هــذا 

البرنامــج إلــى تزويــد المشــاركين بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لتأســيس وإدارة مكتــب إدارة االســتراتيجية. 

حوكمة وإدارة االستراتيجية
Strategy Governance and Management

04

 وصف البرنامج

 محاور البرنامج

مع استكمال البرنامج، سيصبح المشارك قادر علي:
إدراك أهمية تأسيس وحدة تنظيمية مستقلة إلدارة 	 

االستراتيجية.
فهم المكونات الرئيسية لحوكمة االستراتيجية.	 
تحديد الموقع المناسب إلدارة االستراتيجية في الهيكل 	 

التنظيمي.
تحديد المهام األساسية لمكتب إدارة االستراتيجية.	 
تحديد الهيكل الداخلي المناسب لمكتب إدارة االستراتيجية.	 
تحديد الكوادر البشرية الالزمة والجدارات المطلوبة في 	 

العاملين بمكتب إدارة االستراتيجية.

  أهداف البرنامج

مدة البرنامج: يوم واحد 
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	 .Communicating Strategy توصيل وشرح االستراتيجية
أهداف توصيل ونشر االستراتيجية	 
 	Stakeholders تحديد الفئات المستهدفة
 	Communication Channels قنوات التواصل
 	Communication Content محتوى وسائل التواصل
 	Strategy Document إعداد الوثيقة االستراتيجية
 	Communication Plans تطوير خطة التواصل
 	 Measuring Communication قياس فعالية التواصل

Effectiveness
 	Reinforcement إعادة تأكيد التواصل
 	Strategy Launching Event فعالية تدشين االستراتيجية
 	External Communication التواصل الخارجي
 	 Examples of successful نماذج لتجارب تواصل ناجحة وفاشلة

and unsuccessful communication experiences
	 .Building High Performance Culture بناء ثقافة األداء

 	 Elements of High Performance عناصر ثقافة األداء المرتفع
Culture

 	Assessing Current Culture قياس الثقافة السائدة
 	Employee Engagement اندماج العاملين
 	 Performance اإلرشاد اإلداري لرفع مستويات األداء

Coaching
 	 Building Culture of بناء ثقافة الُمساءلة وتحمل المسؤولية

Accountability
 	Innovation Culture ثقافة اإلبداع
 	Linking Rewards to Performance ربط الحوافز باألداء
 	Celebrating Short Term Wins االحتفاء بالنجاحات السريعة

 	Strategic Competitions المنافسات االستراتيجية
 	Empowering for Decision Making التمكين التخاذ القرارات
 	 Transparency and الشفافية وتبادل المعلومات

Information Sharing
	 .Managing Change إدارة التغيير

 	Creating Sense of Urgency خلق الشعور بالحالة الُملحة
 	Building Guiding Coalition بناء التحالف الموجه
 	 Form Strategic Vision and تطوير الرؤية والمبادرات

Initiatives
 	Enlist Volunteer Army تعبئة جيش المتطوعين
 	 Enable Action by Removing تمكين اإلنجاز بإزالة العوائق

Barriers
 	Generate Short-Term Wins حقق مكاسب قصيرة األجل
 	Sustain Acceleration حافظ على التسارع
 	Institute Change مأسسة التغيير

إن أفضــل اســتراتيجية تــم صياغتهــا لــن ُيكتــب لهــا النجــاح مــا لــم يتــم شــرحها لكافــة العامليــن فــي المنظمــة ويتــم فهمهــا وخلــق شــعور بالــوالء 
لهــا والحــرص علــى تنفيذهــا لــدى جميــع العامليــن.

مــن هنــا كان مــن الضــروري تطويــر خطــط فعالــة لشــرح االســتراتيجية لكافــة فئــات أصحــاب المصلحــة وذلــك بتحديــد الرســالة المطلــوب إيصالهــا 
لــكل فئــة وتحديــد أفضــل قنــاة إليصــال هــذه الرســالة وفتــح قنــوات للتواصــل فــي االتجاهيــن لضمــان تدفــق المعلومــات واإلجابــة عــن 
كــن كل  التســاؤالت واالســتجابة للمداخــالت والمالحظــات. كمــا يتطلــب األمــر ربــط كافــة فئــات العامليــن باســتراتيجية المنظمــة علــى نحــو ُيمَّ
فريــق مــن تحديــد نطــاق مســاهمته فــي تحقيقهــا بوضــوح Line-of-Sight وتحديــد مؤشــرات أهــداف المنظمــة ككل. كمــا أنــه مــن الضــروري 
خلــق ثقافــة عمــل تركــز علــى األداء واإلنجــاز High Performance Culture وتربــط منظومــة المكافــآت بــاألداء االســتراتيجي. وأخيــرًا يجــب إدارة 
عمليــات التغييــر التــي يتطلبهــا تطبيــق االســتراتيجية بمنهجيــة علميــة تضمــن خلــق وتهيئــة المنــاخ الــالزم لشــحذ كل طاقــات ومــوارد المنظمــة 

نحــو تحقيــق األهــداف االســتراتيجية.

إدارة الثقافة والتواصل والتغيير االستراتيجي 
Managing Strategic Communication, Change and Culture

05

 وصف البرنامج

 محاور البرنامج

مع استكمال البرنامج، سيصبح المشارك قادر علي:
إدراك أهمية التواصل الفعال وإدارة التغيير لضمان نجاح 	 

تنفيذ االستراتيجية.
تطوير خطة تواصل تناسب كل فئة من فئات أصحاب 	 

المصلحة.
اختيار قنوات وأدوات التواصل المناسبة واألسلوب األمثل 	 

الستخدامهم
تحديد عناصر ثقافة األداء المرتفع.	 
فهم الطرق المختلفة التي يمكن من خاللها االرتقاء بمستوى 	 

تفاعل العاملين والشعور بالمسؤولية.
تحديد وسائل متعددة لخلق بيئة تحث على االبتكار.	 
تحديد المراحل المختلفة إلدارة التغيير.	 
التمييز بين إدارة التغيير وقيادة التحول.	 

  أهداف البرنامج

مدة البرنامج: 2 يوم  
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مصادر جمع قياسات المؤشرات. 	
 	Primary Sources مصادر أولية
 	 Secondary Sources مصادر ثانوية

نطاق جمع قياسات المؤشرات. 	
 	Complete Census الحصر الشامل
 	Sampling المعاينة

أساليب المعاينة . 	
 	Simple Random Sample المعاينة العشوائية البسيطة
 	Systematic Random Sample المعاينة العشوائية المنتظمة
 	 Sampling Proportional to the العينة المتناسبة مع الحجم

Size
 	Matched Sample العينة المتطابقة

	 .Sampling Unit وحدة المعاينة
	 .Analyzing Unit وحدة التحليل
	 .Sampling Errors أخطاء المعاينة
طرق جمع البيانات. 	

جمع البيانات عن طريق الهاتف	 
 	Surveys االستقصاءات
	 Formulation of Questions صياغة األسئلة
	 Scales مقياس اإلجابات

	 Types of Questions أنواع األسئلة
	 Validity قياس الصالحية
	 Reliability قياس االعتمادية

 	International Reports التقارير الدولية
 	Data Portals منصات البيانات الدولية
 	Open Data البيانات المفتوحة
 	 Management Information نظم المعلومات اإلدارية

Systems
 	ICT- استخدام تقنيات المعلومات واالتصال لجمع البيانات

Based Data Collection
 	Mystery Shopper المتسوق الخفي

	 .Measuring Satisfaction قياس مؤشرات الرضى
قياس مؤشر توافر األدوية األساسية حسب آلية منظمة . 	

WHO Medicine Availability الصحة العالمية
نظم إدارة بيانات األداء. 		

 	 Data Quality Audit التأكد من جودة البيانات
 	 Data Maturity نموذج قياس النضج في إدارة البيانات

)Model )DMM
 	 Data Quality Assurance and  قياس وتأكيد جودة البيانات

Audit

تســتند جــودة تقاريــر األداء ومــا يتبعهــا مــن قــرارات يتــم اتخاذهــا فــي جلســات مراجعــة األداء بصــورة أساســية علــى جــودة بيانــات مؤشــرات 
األداء الفعليــة التــي يتــم قياســها حســب الدوريــة المقــررة لــكل مؤشــر. وتعانــي معظــم نظــم إدارة األداء مــن مشــكلة رئيســية تتمثــل فــي عــدم 

القــدرة علــى جمــع قيــم دقيقــة لمؤشــرات األداء فــي الوقــت المناســب إلصدارهــا.

ويهــدف هــذا البرنامــج إلــى تزويــد المشــاركين بالمعــارف والمهــارات األساســية عــن األســاليب المختلفــة التــي يمكــن اســتخدامها لقيــاس قيــم 
مؤشــرات األداء، وإكســابهم القــدرة علــى اختيــار أســلوب القيــاس المناســب والتأكــد مــن جــودة البيانــات التــي يتــم جمعهــا. 

تجميع بيانات قياس مؤشرات األداء
Data Collection for KPI Measurment

06

 وصف البرنامج

 محاور البرنامج

مع استكمال البرنامج، سيصبح المشارك قادر علي:
إدراك أهمية وتحديات جمع بيانات قياس مؤشرات األداء 	 

بدقة عالية في الوقت المناسب.
تحديد خصائص جودة البيانات.	 
التمييز بين مصادر البيانات األولية والثانوية.	 
تحديد الحاالت التي يتطلب األمر فيها سحب عينات لقياس 	 

المؤشرات.
التمييز بين األساليب المختلفة الختيار العينات.	 
تحديد الوسائل المختلفة لجميع بيانات األداء.	 
معرفة كيفية قياس مؤشرات الرضى.	 
إجراء تدقيق على جودة البيانات.	 

  أهداف البرنامج

مدة البرنامج: يوم واحد 
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إن تحســين األداء ليــس مجــرد مشــروع يتــم القيــام بــه مــرة واحــدة، ولكنــه رحلــة مســتمرة وجــزء مــن ثقافــة المنظمــة تهــدف إلــى التحســين المســتمر لــأداء. 
 ،Benchmarking وتســعى المنظمــات إلــى االرتقــاء بمســتوى مؤشــرات أدائهــا ليــس فقــط لتحقيــق المســتويات المســتهدفة أو اللحــاق بالجهــات المقارنــة
ولكــن علــى المنظمــة أن تســعى لتحقيــق المراتــب األولــى والرياديــة فــي مجــال تخصصهــا وتتجــاوز توقعــات المســتفيدين. ويتطلــب الوصــول إلــى قــرارات 
رشــيدة باإلجــراءات الواجــب القيــام بهــا لتحســين مســتويات األداء التمكــن مــن اســتخدام مهــارات وأدوات لــكل مــن التفكيــر اإلبداعــي Creative Thinking )الــذي 
يولــد أكبــر عــدد ممكــن مــن األفــكار( والتفكيــر التحليلــي Analytic Thinking الــذي يضمــن لنــا إيجــاد أكثــر الحلــول فعاليــة )فــي تحقيــق األهــداف( وأكثرهــا كفــاءة 

)فــي ترشــيد اســتخدام المــوارد المطلوبــة(.

	 . – Study حلل – Do نفذ – Plan خطط :PDSA دورة تطوير األداء
Act اتخذ إجراءات

	 .Flow Charts خرائط التدفق
	 .Brain Storming جلسات العصف الذهني
	 .Mind Maps خرائط العصف الذهني
	 .de Bono Six Thinking Hats قبعات التفكير الست لديبونو
	 .Cause and Effect Diagram Fishbone خرائط السبب والنتيجة
	 .Five Whys اسأل “لماذا؟” خمس مرات
	 .Pareto Charts خرائط باريتو
	 .Systems Analysis تحليل النظم

		 .Systems Dynamics ديناميكيات النظم
		 .Micro World Simulation بناء نظم المحاكاة

		 .Linear Programing البرمجة الخطية
		 .Control Charts خرائط التحكم
		 .Six Sigma االنحرافات المعيارية الست
		 .Lean تقليل العوادم
		 .Multi-disciplinary Team تكوين الفرق متعددة التخصصات
		 . Government تجربة مسرعات األعمال في حكومة دبي

Accelerator
		 .ICT Solutions استخدام تقنيات المعلومات واالتصال
		 . Evidence Based Policy تحليل السياسات المستند على الدالئل

Analysis
		 .  )Value Stream Mapping )VSMخرائط تدفق القيمة
		 .Linear Programming البرمجة الخطية

تحليل وعرض بيانات األداء
Performance Data Analytics and Visualization 07

 محاور البرنامج

 وصف البرنامج

مدة البرنامج: 2 يوم  

مع استكمال البرنامج، سيصبح المشارك قادر علي:
إدراك أهمية خلق مناخ في عمل بحث على التحسين المستمر 	 

لأداء.
فهم المكونات األربعة لدورة تطوير األداء.	 
اختيار األداة المناسبة التخاذ قرارات تحسين األداء.	 
استخدام أدوات التحليل واتخاذ قرارات تحسين األداء.	 
فهم كيف تمكنت مسرعات األعمال في دبي من تحقيق قفزات 	 

كبيرة في األداء.

  أهداف البرنامج
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ــى التحســين  ــة مســتمرة وجــزء مــن ثقافــة المنظمــة تهــدف إل ــه رحل ــه مــرة واحــدة، ولكن ــام ب ــم القي إن تحســين األداء ليــس مجــرد مشــروع يت
المســتمر لــأداء. وتســعى المنظمــات إلــى االرتقــاء بمســتوى مؤشــرات أدائهــا ليــس فقــط لتحقيــق المســتويات المســتهدفة أو اللحــاق 
بالجهــات المقارنــة benchmarks، ولكنهــا تســعى لتحقيــق مراتــب رياديــة فــي مجــال تخصصهــا وتتجــاوز توقعــات المســتفيدين. ويتطلــب 
الوصــول إلــى قــرارات رشــيدة باإلجــراءات الواجــب القيــام بهــا لتحســين مســتويات األداء التمكــن مــن اســتخدام مهــارات وأدوات لــكل مــن 
التفكيــر اإلبداعــي Creative Thinking )الــذي يولــد أكبــر عــدد ممكــن مــن األفــكار( والتفكيــر التحليلــي Analytic Thinking الــذي يضمــن لنــا إيجــاد 

ــة(. ــة )فــي تحقيــق األهــداف( وأكثرهــا كفــاءة )فــي ترشــيد اســتخدام المــوارد المطلوب ــر الحلــول فعالي أكث

وتهــدف هــذه الورشــة إلــى تزويــد المشــاركين بمزيــج متنــوع مــن أدوات تحليــل األداء وابتــكار طــرق لتطويــره واكتســاب مهــارة اســتخدامها فــي 
المجــال العملــي. 

دورة تطوير األداء PDSA: خطط Plan – نفذ Do – حلل . 	
Act اتخذ إجراءات – Study

	 .Flow Charts خرائط التدفق
	 .Brain Storming جلسات العصف الذهني
	 .Mind Maps خرائط العصف الذهني
	 . de Bono Six Thinking قبعات التفكير الست لديبونو

Hats
	 . Cause and Effect Diagram خرائط السبب والنتيجة

Fishbone
	 .Five Whys اسأل “لماذا؟” خمس مرات
	 .Pareto Charts خرائط باريتو
	 .Systems Analysis تحليل النظم

		 .Systems Dynamics ديناميكيات النظم
		 .Micro World Simulation بناء نظم المحاكاة

		 .Linear Programing البرمجة الخطية
		 .Control Charts خرائط التحكم
		 .Six Sigma االنحرافات المعيارية الست
		 . Lean تقليل العوادم
		 . Multi-disciplinary تكوين الفرق متعددة التخصصات

Team
		 . Government تجربة مسرعات األعمال في حكومة دبي

Accelerator
		 .ICT Solutions استخدام تقنيات المعلومات واالتصال
		 . Evidence Based تحليل السياسات المستند على الدالئل

Policy Analysis
		 .  )Value Stream Mapping )VSMخرائط تدفق القيمة
		 .Linear Programming البرمجة الخطية

اتخاذ قرارات تحسين األداء 
Performance Improvement Decisions Tool 08

 محاور البرنامج

 وصف البرنامج

مدة البرنامج: يوم واحد 

مع استكمال البرنامج، سيصبح المشارك قادر علي:
إدراك أهمية خلق مناخ في عمل بحث على التحسين 	 

المستمر لأداء.
فهم المكونات األربعة لدورة تطوير األداء.	 
اختيار األداة المناسبة التخاذ قرارات تحسين األداء.	 
استخدام أدوات التحليل واتخاذ قرارات تحسين األداء.	 
فهم كيف تمكنت مسرعات األعمال في دبي من تحقيق 	 

قفزات كبيرة في األداء.

  أهداف البرنامج
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يمكــن اعتبــار مرحلــة مراجعــة األداء مــن أهــم مراحــل دورة التخطيــط االســتراتيجي وإدارة األداء حيــث ُتعــد هــي المحــك األساســي الــذي يعكــس مــدى 
جديــة المنظمــة وقيادتهــا علــى اتخــاذ القــرارات الالزمــة لتحســين األداء والتأكــد مــن االلتــزام بتنفيذهــا. مــن هنــا كان مــن الضــروري تبنــي اإلدارة العليــا 
المســؤولية الرئيســية عــن إدارة جلســات مراجعــة أداء تعتمــد علــى بيانــات دقيقــة يتــم تحليلهــا بعنايــة، ويتــم فيهــا مناقشــة فجــوات األداء ومحركاتــه 
التخــاذ قــرارات بمــا يجــب فعلــه لتحســين األداء. ولعــل أهــم مرحلــة فــي عمليــة مراجعــة األداء هــي المتابعــة الدؤوبــة التــي يجــب أن يقــوم بهــا فريــق 
دعــم جلســات المراجعــة للتأكــد مــن تنفيــذ مــا صــدر عــن الجلســة مــن قــرارات. ويتضمــن هــذا البرنامــج اإلجابــة علــى )0	( ســؤال هــام يتعلــق بماهيــة 

وكيفيــة إدارة جلســات مراجعــة األداء المســتندة علــى البيانــات.

يتناول البرنامج اإلجابة على أكثر من 40 سؤال يتعلق بإدارة جلسات 
مراجعة األداء المستندة على البيانات في األجهزة العامة، وفيما 

يلي نماذج ألهم األسئلة:
ماهي مراجعة األداء المستندة على البيانات؟	 
األداء 	  مراجعــة  جلســات  عقــد  مــن  المرجــوة  الفوائــد  هــي  مــا 

البيانــات؟ علــى  المســتندة 
ما أهمية التحديد الواضح للهدف من عملية مراجعة األداء؟	 
األداء 	  مراجعــة  عمليــة  فــي  العليــا  اإلدارة  فريــق  دور  هــو  مــا 

البيانــات؟ علــى  المســتندة 
مــا هــي أهــم المهــارات التــي يجــب أن يتمتــع بهــا فريــق دعــم 	 

األداء؟ مراجعــة  جلســات 
هــل تتمحــور جلســات مراجعــة األداء حــول اإلدارات أم األهــداف 	 

أم المحــاور االســتراتيجية؟
ماهي الدورية المناسبة لعقد جلسات مراجعة األداء؟	 
ما هي مؤشرات األداء التي يجب التركيز على مراجعتها؟	 
الجهــاز 	  داخــل  األداء  مراجعــة  اجتماعــات  جدولــة  يمكــن  كيــف 

المختلفــة؟ التنظيميــة  بالمســتويات 

مــن الــذي يجــب دعوتــه مــن داخــل الجهــاز لحضــور جلســات تقييــم 	 
األداء؟

مــا هــي المحتويــات األساســية لجــدول أعمــال جلســات مراجعــة 	 
األداء؟

مــا هــو الجــو العــام الــذي يجــب أن يســود جلســات مراجعــة األداء؟ 	 
وكيــف يمكــن تحقيــق ذلــك؟

ما هو تسلسل حوار مناقشة مؤشرات األداء؟	 
كيــف يمكــن التأكــد مــن التناســق بيــن األهــداف االســتراتيجية 	 

األداء؟ مراجعــة  أثنــاء  لهــا  المخصصــة  والمــوارد  والمبــادرات 
ماذا يجب أن نفعل بعد انتهاء جلسة مراجعة األداء؟	 
مــا هــي آليــات المتابعــة الحثيثــة االزمــة للتأكــد مــن تنفيــذ قــرارات 	 

فريــق مراجعــة األداء؟
ما هي مقومات الحفاظ على استدامة جلسات مراجعة األداء؟	 
ما هي األخطاء السبعة القاتلة لجلسات مراجعة األداء؟	 

إدارة جلسات مراجعة األداء المستندة علي البيانات 
Data-Driven Performance Review (DDR)
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 نسخة مجانية للمشاركين من
أول دليل باللغة العربية في مجال  إدارة 	 

اجتماعات مراجعة األداء المستندة على 
البيانات في األجهزة العامة

انفوجرافيك ملون لنماذج تحليل وعرض 	 
البيانات

 محاور البرنامج

 وصف البرنامج

مدة البرنامج: يوم واحد

مع استكمال البرنامج، سيصبح المشارك قادر علي:
إدراك أهمية الدور الذي تلعبه جلسات مراجعة األداء لضمان النجاح 	 

في تنفيذ االستراتيجية.
تحديد المهام الذي يقوم بها فريق دعم جلسات مراجعة األداء.	 
تحديد الجدولة والدورية المناسبة لعقد جلسات مراجعة األداء على 	 

مختلف مستويات المنظمة.
التحضير الجيد لجلسات مراجعة األداء.	 
تحديد الدور الذي يجب أن يقوم به اإلدارة العليا لضمان جلسات 	 

مراجعة أداء فعالة.
تحديد أساليب متعددة للمتابعة الحثيثة التابعة للجلسات.	 
تحديد المقومات الرئيسية الالزمة لضمان استدامة جلسات مراجعة 	 

األداء.

  أهداف البرنامج
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يعتبــر إعــداد ونشــر تقاريــر األداء متطلبــًا تفرضــه العديــد مــن التشــريعات علــى األجهــزة الحكوميــة والشــركات الخاصــة واألوقــاف والجمعيات غيــر الهادفة 
للربــح. ويعتبــر تقريــر األداء الســنوي وســيلة فعالــة لتوثيــق ونشــر إنجــازات المنظمــة ومــدى تقدمهــا فــي تحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية. وتختلــف تقاريــر 
األداء عــن التقاريــر الماليــة حيــث أنهــا تركــز علــى رصــد التقــدم المتحقــق فــي تحقيــق مســتهدفات مؤشــرات األداء واســتكمال المبــادرات االســتراتيجية. 
وتحــدد األنظمــة والجمعيــات المهنيــة المحاســبية عــادًة عــدد مــن معاييــر إعــداد هــذه التقاريــر. ويهــدف هــذا البرنامــج إلــى صقــل مهــارات المشــاركين 
فــي إعــداد تقاريــر أداء متوازنــة وموضوعيــة تعكــس التقــدم الفعلــي نحــو تحقيــق رؤيــة المنظمــة والوفــاء بمســؤلياتها تجــاه مختلــف األطــراف المعنيــة 

ويتضمــن البرنامــج اســتعراض أفضــل الممارســات العالميــة المســتقاة مــن 5	 نمــوذج عالمــي متميــز لتقاريــر األداء الســنوية. 

ما هي األهداف المرجوة من إصدار تقارير األداء؟	 
ما هي عالقة إصدار تقارير األداء بدورة التخطيط االستراتيجي؟	 
ماذا يتوقع أصحاب المصلحة من تقارير األداء؟	 
مــن هــي الجهــة التــي ُيســند اليهــا مهمــة التدقيــق الخارجــي علــى 	 

تقاريــر األداء؟ 
ما هي أهم أسس وقواعد إعداد تقارير األداء؟	 
ما هي مكونات تقارير األداء؟	 
ما الذي يجب أن تتضمنه تقارير تقييم البرامج والمبادرات؟ 	 
ما هي معلومات األداء التي يجب أن تضمنها التقارير؟	 

ما هي القنوات التي يجب استخدامها لنشر تقارير األداء؟	 
كيف يستفيد المواطن من المعلومات المتاحة بتقارير األداء؟	 
ماذا تتوقع الفئات المستهدفة المختلفة من تقارير األداء؟	 
اســتخدام التصميمــات الفنيــة والجــداول واألشــكال البيانيــة إلبــراز 	 

محتويــات التقريــر.
الخصائص النوعية لتقرير األداء.	 
نصائح تتعلق بالصياغة اللغوية عند إعداد تقارير األداء.	 
معايير إعداد تقارير األداء.	 

 محاور البرنامج

 وصف البرنامج

إعداد تقارير األداء 
Performance Reporting
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 نسخة مجانية للمشاركين من
أول دليــل باللغــة العربيــة فــي مجــال إعــداد 

العامــة األجهــزة  أداء  تقاريــر 

مدة البرنامج: يوم واحد

مع استكمال البرنامج، سيصبح المشارك قادر علي:
إدراك أهمية تقارير األداء كأداة رسمية لتوثيق ونشر مستويات 	 

األداء الفعلية المحققة.
تحديد التشريعات والقواعد المنظمة إلعداد ونشر تقارير األداء.	 
ضمان جودة محتويات تقارير األداء من بيانات وتحليالت وتوصيات.	 
تحديد أكثر القنوات فعالية لنشر تقارير األداء.	 
تحديد العناصر الفنية الواجب مراعاتها إلخراج التقارير في شكل 	 

جذاب يسهل فهمه.
إدراك العديد من األخطار اللغوية الشائعة في إعداد التقارير.	 

  أهداف البرنامج
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حصل على الدكتوراه في علوم اتخاذ القرارات من جامعة بنسلفانيا 	 
 ) Wharton School بالواليات المتحدة األمريكية )مدرسة وارتن

باإلضافة إلى ثالث درجات ماجيستير في اإلدارة والهندسة المدنية 
والتخطيط اإلقليمي. عمل كعضو هيئة تدريس في )إدارة األعمال 
بحوث العمليات - إدارة العمليات - نظم المعلومات اإلدارية( في 
كل من الواليات المتحدة األمريكية وكندا ومصر والكويت وماليزيا 

لمدة 0	 عام )976	 - 997	 م(.
عمل في القطاع الخاص لمدة عشر سنوات كنائب رئيس مجلس 	 

إدارة مجموعة صافوال. أسس خاللها كاًل من أكاديمية صافوال 
وأكاديمية بنده وأشرف على تطوير الخطة االستراتيجية ومراكز 

تقييم القيادات )997 	 - 006	م(.
عمل في القطاع الحكومي لمدة عشر سنوات كمدير مكتب التخطيط 	 

االستراتيجي ألمانة محافظة جدة والتي تعد الجهة الحكومية 
 BCS Palladium Holly Fame الوحيدة بالمملكة الحائزة علي جائزة

Award
عمل كمستشار لكٍل من وزير العمل ووزير الصحة ووزير االقتصاد 	 

والتخطيط وكبير مستشاري المركز الوطني لقياس أداء األجهزة 
العامة )007	 - 8	0	 م(. 

 	Palla-  استكمل الشهادات العالمية في التخطيط االستراتيجي من
dium  ومعهد مؤشرات قياس األداء KPI Institute , وهو أول غير 
أمريكي ُيمنح شهادة »أخصائي إدارة األداء في األجهزة الحكومية« 
من معهد إدارة األداء The Performance Institute  في واشنطن 

بالواليات المتحدة االمريكية.
شارك في ورش عمل التحول الوطني وبرامج رؤية المملكة 0	0	 	 

كاستشاري في التخطيط االستراتيجي وإدارة األداء.
أشرف وشارك في تطوير أكثر من 70 مشروع تخطيط استراتيجي 	 

وتطوير بطاقات متوازنة لقياس األداء في منظمات حكومية 
وشركات قطاع خاص ومنظمات غير هادفه للربح.

أسس وتولى إدارة معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة التابع 	 
لشركة مدينة المعرفة منذ عام 0	0	 والذي قام بتصميم وتقديم 

برامج تدريبية متقدمة للمئات من كبار المدراء التنفيذيين في العالم 
العربي واإلسالمي.

قام بتصميم أول محاكاة أعمال الكترونية باللغة العربية ,اول نموذج 	 
 Systems محاكاة لجامعة باستخدام منهجية ديناميكيات النظم

 Dynamics
له العديد من المؤلفات المنشورة في مجال التفكير االبتكاري, 	 

بحوث العمليات، التخطيط االستراتيجي وإدارة األداء, وإدارة 
المخزون, واالحصاء.

 الجهات التي قام المشرف علي برامج الشهادات بتقديم برامج تدريبية زو خدمات استشارية لها في مجال التخطيط االستراتيجي وإدارة األداء

د. محمد مصطفى محمود
الرئيس التنفيذي 

معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة
شركة مدينة المعرفة االقتصادية

 المشرف العام علي برامج الشهادات

Malaysia Dept. of 
public worlds
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 أعضاء هيئة التدريب

أكثــر مــن ثالثــون عامــا خبــرة فــي مجــال التســويق وإدارة المنتجــات وإدارة تكنولوجيــا المعلومــات والخدمــات والصناعــة والهندســة فــي الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة وهولنــدا و ألمانيــا ومصــر ومنطقــه الخليــج. حاصــل علــى درجــة الدكتــوراة فــي إدارة األعمــال – التســويق ،درجــة الماجســتير 
فــي إدارة األعمــال ، بكالوريــوس و ماجســتير الهندســة الطبيــة. حاصــل علــى شــهادة فــي االستشــارات اإلداريــة - معهــد االستشــارات اإلداريــة 

- المملكــة المتحــدة.  حاصــل علــي شــهادة فــي Balance Score Card - (   -QPR فنلنــدا(.
عضــو  فــي الجمعيــة االمريكيــة لــإدارة / اكاديميــة إدارة األعمــال / جمعيــة خدمــات المديريــن الدوليــة / الجامعــة األمريكيــة للعنايــة الصحيــة / جمعيــة 
المهندســين المصرييــن / الجمعيــة المصريــة للجــودة العنايــة الصحيــة / جمعيــة شــباب رجــال األعمــال / معهــد االستشــارات اإلداريــة  ) المملكــة 

المتحــدة (.

د. هشام دنانه
EFESO - نائب الرئيس - المدير العام

استشــاري دولــي رئيســي ذو خبــرات متخصصــة فــي مجــاالت تطويــر السياســات، والتخطيــط االســتراتيجي، وإدارة األداء، وذلــك فــي كل مــن 
الواليــات المتحــدة )8 ســنوات(، وكنــدا )8 ســنوات(، ومنطقــة الخليــج العربــي )		 ســنة(. حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي مجــال »التخطيــط 
االســتراتيجي«. وعلــى شــهادة الماجيســتير بمرتبــة شــرف فــي مجــال إدارة األعمــال مــن جامعــة توليــدو، أوهايــو، الواليــات المتحــدة األمريكيــة. 
فــي الواليــات المتحــدة، بــدأ العمــل مــع القطــاع الخــاص كمستشــار للشــركات الصغيــرة ومعهــد ريــادة األعمــال وكرئيــس المدققيــن فــي شــركة 
Holiday Inn، تليهــا فــي صناعــة الطيــران، حيــث عمــل ألهــم شــركات العالــم فــي هــذا المجــال، شــركة  Aeroquip و Array Systems فــي كنــدا، 
كان يعمــل مــع شــركة   Honda Canada Mfg. لتصنيــع الســيارات لمــدة ثمانــي ســنوات فــي مجــال التخطيــط وتحســين األداء أيضــا. ســاعد فــي 
وضــع خطــط اســتراتيجية قصيــرة وطويلــة األجــل لهونــدا فــي أمريــكا الشــمالية وفــي منطقــة الشــرق األوســط، شــغل منصــب المديــر التنفيــذي 

.Ernst & Young  لالستشــارات األســتراتيجية للشــرق األوســط فــي شــركة

د. رشاد بارودي
مستشار التدريب

م. أحمد محمد صالح
مستشار التدريب

م. شيرين مسلم
مستشار التدريب

مديــر مشــاريع معتمــد مــن معهــد إدارة المشــاريع PMI بدرجــة PMP ومعتمــد مــن الهيئــة الســعودية للمهندســين بدرجــة مستشــار. لديــه خبــرة 
عمليــة كبيــرة فــي إدارة المشــاريع وتقنيــة المعلومــات وإدارة المخاطــر والجــودة والحوكمــة لــدى شــركات عالميــة داخــل المملكــة وخارجهــا حيــث 
عمــل لمــدة ســنتين فــي فرنســا. قــدم العديــد مــن الــدورات فــي إدارة المشــاريع حيــث درب مــا يزيــد عــن 00		 متــدرب فــي الســعودية 
ــركات  ــة فــي اإلدارة والتعامــل مــع الشـ ــرة طويل ــه خب ــة. لدي ــة ودولي ــت واالمــارات. شــارك كمتحــدث رئيســي فــي عــدة مؤتمــرات محلي والكوي
والمنظمــات الدوليـــة حيــث مثــل الخطـــوط الســـعودية لــدى المنظمـــة الدوليــة للطيــران IATA في عدة مشـــاريع. اكتســب خبرة عمليــة في التخطيط 

ــراءات. االســتراتيجي ووضــع األنظمــة واإلج

ــا  ــة كولومبي ــة ، التحليــالت ، الصناعــة 4.0 ، الســماعة والمــدرب. ُمعتمــد مــن كلي ــز التشــغيلي ، MBB ، SCOR ، الرقمن شــيرين مســلم ، التمي
لأعمــال ، اســتراتيجيات رقميــة لأعمــال التجاريــة: قيــادة استشــاري رقمنــة الصناعــة والرقمــة 4.0 فــي الصناعــة. مــن ذوي الخبــرة سلســلة التوريــد 
وحــزام العجــاف األســود ســتة ســيغما مــع تاريــخ حافــل مــن العمــل فــي صناعــة االستشــارات اإلداريــة. المهــرة فــي التحليــالت ، DMAIC ، التميــز 
التشــغيلي ، SCOR ، الصناعــة 4.0 الجاهزيــة ، اســتراتيجية الرقمنــة ، تعييــن تدفــق القيمــة ، توزيــع العجــاف ، الحــزام األســود ، نشــر اإلســتراتيجية 
، وعمليــات التصنيــع. تطويــر قــوي لأعمــال ، محتــرف مــع ماجســتير فــي إدارة األعمــال - ماجســتير فــي إدارة األعمــال يركــز علــى إدارة األعمــال 

واإلدارة والعمليــات مــن الجامعــة األمريكيــة فــي القاهــرة.

خبير دولي معتمد في التخطيط االستراتيجي وإدارة األداء.	 
مستشار التطوير المؤسسي وإعادة الهيكلة المؤسسية.	 
مدرب معتمد في التطوير القيادي وتنمية القدرات اإلبداعية.	 
مستشار في مجاالت التميز المؤسسي والتغيير المؤسسي.	 
خبير في تطوير رأس المال البشري وبناء القدرات والجدارات.	 
زميل المعهد العالي البريطاني )لندن( للموارد البشرية والتدريب.  	 

منهل الدخل هللا
مستشار التدريب

ممارس معتمد في االبتكار في التعليم من منظمة العمل الدولية .	 
مدرب معتمد في ريادة األعمال من منظمة العمل الدولية.	 
 	))ICF كوتش معتمد من االتحاد الدولي للتدريب
مدير للعالقات الخارجية لالتحاد الدولي للكوتشينج المسئول عن فرع المملكة العربية السعودية	 
شهادة تحدي القيادة من وايلي.	 
 	PROSCI مدرب معتمد في إدارة التغيير باستخدام منهجية
 	PROSCI ممارس معتمد إلدارة التغيير من
 	KPI Institute ممارس معتمد في مؤشرات قياس األداء من
مدرب محترف معتمد من الجامعة األمريكية بالقاهرة.	 
مدرب معتمد من المجلس العربي للبرمجة اللغوية العصبية.	 

د. مصطفى جالل
مستشار التدريب
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 لقــد شــاركت فــي العديــد مــن أبــرز برامــج تطويــر القيــادات 
فــي العالــم مثــل برامــج جامعــة هارفــارد وإنســياد، ولكــن لــم 
أكــن أتوقــع أبــدًا أن أجــد مثــل هــذا المعهــد بالمدينــة المنــورة 
الــذي قــدم مزيجــًا مميــزًا مــن المحتــوى الراقــي واألداء رفيــع 
تماريــن  كذلــك  صاحبتهــا  التــي  الســمحة  والقيــم  المســتوى 
رياضيــة. وبصراحــة فقــد مــر اليــوم وكأنــه ســاعة وهــذا يعــزي 
ــذي  ــزة للمــدرب والجــو الخــاص ال ــرة للمهــارات المتمي بدرجــة كبي

 أقيــم فيــه البرنامــج

معالي الوزير 
خالد بن عبد العزيز الفالح

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقا
المملكة العربية السعودية

 برامج الشهادات
يمكــن عقــد برامــج الشــهادات داخــل المنظمــات 
ــم البرنامــج لمجموعــة مــن  ــي ترغــب فــي تقدي الت
علــي  التدريبــي  المحتــوي  وتطبيــق  منســوبيها 

العمــل. مجــال 

أساليب
التدريب


حاالت عملية

البوابة المعرفية للتخطيط 
االستراتيجي وإدارة األداء



 
تمارين تفاعلية

عيادة استشارية

 

مشاركة الخبرات

 

مجموعات نقاش

 محاضرات
تطبيقات الكترونية




