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الشهادات الدولية المعتمدة

 الشهادة المهنية

 الدولية لخبير التخطيط

 اإلستراتيجي وإدارة

األداء المعتمد

 الشهادة المهنية

 الدولية لمحترف إدارة

األداء المعتمد

 الشهادة المهنية

 الدولية لمحترف

 التخطيط  اإلستراتيجي

المعتمد

 الشهادة المهنية

 الدولية لممارس

 التخطيط اإلستراتيجي

 ومؤشرات قياس األداء

المعتمد

10 برامج ندريبية و 4 شهادات مهنية*

التحليل االستراتيجي وصياغة االستراتيجية 01

مؤشرات قياس األداء 02

إدارة المخاطر االستراتيجية 03

04 حوكمة وإدارة االستراتيجية

إدارة التواصل والثقافة والتغيير االستراتيجي 05

جمع وقياس قيم مؤشرات األداء 06

تحليل وعرض البيانات 07

اتخاذ قرارات تحسين األداء 08

إدارة جلسات األداء المستندة على البيانات 09

إعداد تقارير األداء 10

مشروع تخرج

مزايا التسجيل بالشهادات المهنية:
توفير المرونة الكاملة تقدم البرامج بعدة طرق: في القاعات الدراسية - بالبث الحي المباشر - باالشتراك في مكتبة فيديوهات على المنصة التعليمية لالكاديمية. 	

تم تطوير كل البرامج باللغة العربية )بدون ترجمة( وتتضمن المئات من الحاالت العملية المحلية من القطاعات الخاص والحكومي وغير الربحي. 	

االختبارات باللغة العربية اونالين )خيارات متعددة( ويتاح لكل مشارك فرصتين مجانا. 	

الحصول على شهادات معتمدة من اكاديمية GPMA  يتم توثيقها في موقع االكاديمية في كندا ويمكن في حالة الرغبة التحقق من مصداقية الشهادة اونالين. 	

الحصول عل نسخة مفتوحة من نماذج التخطيط االستراتيجي وإدارة األداء باللغة العربية بصيغة باوربوينت 	

الحصول على نسخة من قاموس المصطلحات باللغة العربية واالنجليزية  	

يحصل المشاركين في برنامج الخبير المعتمد على نسخة مجانية من كتابين »اعداد تقارير األداء« و«مراجعة األداء المستند على البيانات«. 	

الحصول على نسخة مجانية من تطبيق  KPI Mega Library والتي تحتوي على 36.000 مؤشر األداء 	

الحصول على اشتراك مجاني لمدة عام في برنامج إدارة األداء االلكتروني Kippy يسمح بإدارة أي عدد من اإلدارات والبطاقات. 	

بالنسبة لالفراد الملتحقين بالشهادات المهنية، ال يشترط دفع رسوم الشهادة مرة واحدة ولكن يمكن تسديد رسوم كل برنامج تدريبي على حدة. 	

	 .Money-Back Guarantee  مكانية إلغاء التسجيل واسترداد كامل الرسوم بعد مرور 24 ساعة من بدء الدراسة في البرامج المقدمة اونالين

تشمل منهجيه االكاديميه لتطوير وتنفيذ الخطط االستراتيجيه على عشره مراحل اساسيه تم تخصيص برنامج تدريبي لكل منها   كما هو موضح في الجدول. 	

يمكن التسجيل لدراسه اي برنامج تدريبي بصوره منفردة 	

تقدم االكاديميه اربع أنواع من الشهادات المهنية المختلفة في التخصص والمستوى. تتطلب كل شهادة مهنية استكمال عدد خاص من البرامج العشرة كما يوضح  	

الجدول.
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الشهادة المهنية الدولية لممارس
التخطيط اإلستراتيجي ومؤشرات قياس األداء المعتمد

Certified Strategic Planning and KPI Practitioner

تتضمــن هــذه الشــهادة كل المعــارف والمهــارات الالزمــة لــكل المــدراء بمختلــف تخصصاتهــم حيــث أنهــا تمكنهــم مــن تطويــر خطــط إســتراتيجية 
ولوحــات مؤشــرات قيــاس األداء تســاعدهم فــي متابعــة مــدى تقــدم إداراتهــم أو منظماتهــم فــي تحقيــق رؤيتهــم وأهدافهــم االســتراتيجية. 
وتتضمــن الشــهادة التعــرف علــى أدوات التحليــل اإلســتراتيجي المختلفــه وكيفيــة اســتخدام منهجيــة البطاقــات المتوازنــة لقيــاس األداء 
Balanced Scorecard  فــي صياغــة اإلســتراتيجية. كمــا تشــمل كيفيــة تطويــر مجموعــة مؤشــرات أداء متوازنــة وكيفيــة تحديــد المســتويات 
 Logic Model باســتخدام النمــوذج المنطقــي Frequency ودوريــة قياســها Polarity وتحديــد قطبيتهــا KPI Target Trajectory المســتهدفة لهــا

Systems Dynamics ومنهجيــة ديناميكيــات النظــم

ويتضمن المحتوى التدريبي العشرات من الحاالت التطبيقية على العديد من القطاعات في كل من الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات 
غير الهادفة للربح.

الحصول على شهادة جامعية أو خمس سنوات خبرة على األقل 	

استكمال دراسة البرامج التدريبية التالية واجتياز اختباراتها  	

 متطلبات الحصول على الشهادة 

التحليل االستراتيجي وصياغة االستراتيجي
Strategic Analysis and Strategy Formulation 01

المؤشرات الرئيسية لقياس األداء
Key Performance Indicators (KPIs) 02
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الشهادة المهنية الدولية لمحترف التخطيط
 اإلستراتيجي المعتمد

Certified Strategic Planning Professional

تناســب هــذه الشــهادة المدراءالتنفيذييــن بصفــة عامــة وكذلــك المهنييــن الذيــن يرغبــون فــي تعميــق خبراتهــم فــي مجــال التخطيط االســتراتيجي 
ودعــم منظماتهــم لتطويــر الخطــط االســتراتيجية وإدارة تنفيذهــا. كمــا تناســب هــذه الشــهادة العامليــن فــي إدارات التخطيــط وفــي اإلدارة العليــا 

ومكاتــب إدارة االســتراتيجية ومكاتــب وبرامــج تحقيــق الرؤيــة. و المهتميــن بتقديــم االستشــارات اإلداريــة فــي مجــال التخطيــط االســتراتيجي.
 

تشــمل الشــهادة ودراســة كل الموضوعات ذات العالقة بالتخطيط اإلســتراتيجي مثل إدارة المخاطر االســتراتيجية وحوكمة و إدارة االســتراتيجية 
وتطويــر خطــط التواصــل وإدارة التغييــر الالزمــة لنجــاح تنفيــذ االســتراتيجية باإلضافــة الــى فــن وقواعد إعــداد تقارير األداء.

ويتضمــن المحتــوى التدريبــي العشــرات مــن الحــاالت التطبيقيــة علــى العديــد مــن القطاعــات في كل مــن الحكومة والقطاع الخــاص والمنظمات 
غيــر الهادفــة للربح.

الحصول على شهادة جامعية أو سبع سنوات خبرة على األقل 	

استكمال دراسة البرامج التدريبية التالية واجتياز اختباراتها  	

 متطلبات الحصول على الشهادة 

التحليل االستراتيجي وصياغة االستراتيجي
Strategic Analysis and Strategy Formulation 01

المؤشرات الرئيسية لقياس األداء
Key Performance Indicators (KPIs) 02

إدارة المخاطر االستراتيجية
Strategic Risk Management 03

حوكمة وإدارة االستراتيجية
Strategy Governance and Management 04

إدارة الثقافة والتواصل والتغيير االستراتيجي 
Managing Strategic Communication, Change and Culture 05

إعداد تقارير األداء 
Performance Reporting 10
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الشهادة المهنية الدولية لمحترف إدارة األداء المعتمد
Certified Performance Management Professional

تناســب هــذه الشــهادة كل المــدراء التنفيذييــن وكذلــك المهنييــن العامليــن فــي إدارات التخطيــط ومكاتــب وبرامــج تحقيــق الرؤيــة. كمــا تعــد هــذه 
الشــهادة خيــارا مثاليــا للعامليــن فــي ادارات الجــودة وتحســين األداء وإدارات البحــوث والتطويــر. كمــا تناســب هــذه الشــهادة المهتميــن بتقديــم 

االستشــارات اإلداريــة فــي مجــال إدارة وتحســين االداء.

وتتضمــن هــذه الشــهادة دراســة جميــع مراحــل دورة إدارة االداء بمــا فــي ذلــك تطويــر مؤشــرات األداء – القيــاس الفعلــي لقيــم مؤشــرات قيــاس 
األداء -  تحليــل وعــرض بيانــات األداء  - تحليــل مســببات فجــوة األداء واتخــاذ قــرارات تحســين األداء – إدارة جلســات مراجعــة األداء المســتندة 

علــى البيانــات.

الحصول على شهادة جامعية أو سبع سنوات خبرة على األقل 	

استكمال دراسة البرامج التدريبية التالية واجتياز اختباراتها  	

 متطلبات الحصول على الشهادة 

التحليل االستراتيجي وصياغة االستراتيجي
Strategic Analysis and Strategy Formulation 01

المؤشرات الرئيسية لقياس األداء
Key Performance Indicators (KPIs) 02

جمع وقياس قيم مؤشرات األداء
Data Collection for KPI Measurment 06

تحليل وعرض بيانات األداء
Performance Data Analytics and Visualization 07

اتخاذ قرارات تحسين األداء 
Performance Improvement Decisions Tool 08
إدارة جلسات مراجعة األداء المستندة علي البيانات 
Data-Driven Performance Review (DDR) 09
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الشــهادة المهنيــة الدوليــة لخبيــر التخطيــط اإلســتراتيجي 
المعتمــد األداء  وإدارة 

 Certified Strategic Planning and Performance
Management Expert

تعتبــر هــذه الشــهادة أعلــى شــهادة تصدرهــا األكاديميــة العالميــة الدارة االداء GPMA  وال يوجــد مثيــل لهــا علــى مســتوى العالــم. وتناســب 
هــذه الشــهادة كل المتخصصيــن فــي مجــال التخطيــط االســتراتيجي وإدارة االداء وكذلــك العامليــن فــي مناصــب قياديــة فــي إدارات التخطيــط 
ومكاتــب وبرنامــج تحقيــق الرؤيــة، كمــا تناســب المستشــارين والخبــراء والمدربيــن الذيــن يقومــوا بتقديــم خدمــات استشــارية فــي هــذا المجــال.

 وتغطــي هــذه الشــهادة الجــدرات العشــر الرئيســية التــي يحتــاج إليهــا المتخصصيــن فــي هــذا المجــال لضمــان قيامهــم بتطويــر وتنفيــذ 
االســتراتيجيات بصــورة فعالــة. وباإلضافــة إلــى اســتكمال دراســة وإجتيــاز إختبــارات المقــررات العشــر، يتطلــب الحصــول علــى هــذه الشــهادة 
إعــداد مشــروع تطبيقــي متكامــل يتضمــن تطبيــق المكونــات الرئيســية إلعــداد الخطــط االســتراتيجية علــى أحــد المنظمــات. يجــب القيــام بعــرض 

ومناقشــة الحالــة التطبيقيــة فــي جلســة عامــة يتــم تحكيمهــا بواســطة لجنــة خبــراء مختصيــن.

وتتضمــن الشــهادة دراســة العديــد مــن الحــاالت التطبيقيــة العمليــة مــن مختلــف المنظامــات الحكوميــة وشــركات القطــاع الخــاص والمنظمــات 
غيــر الهادفــة للربــح.

الحصول على شهادة جامعية أو عشر سنوات  	

خبرة على األقل

استكمال دراسة البرامج التدريبية التالية واجتياز  	

اختباراتها 

استكمال مشروع تطبيقي وعرضه على لجنة  	

التحكيم

 متطلبات الحصول على الشهادة 

التحليل االستراتيجي وصياغة االستراتيجي
Strategic Analysis and Strategy Formulation 01

المؤشرات الرئيسية لقياس األداء
Key Performance Indicators (KPIs) 02

إدارة المخاطر االستراتيجية
Strategic Risk Management 03

حوكمة وإدارة االستراتيجية
Strategy Governance and Management 04

إدارة الثقافة والتواصل والتغيير االستراتيجي 
 Managing Strategic Communication, Change

and Culture 05
جمع وقياس قيم مؤشرات األداء

Data Collection for KPI Measurment 06
تحليل وعرض بيانات األداء

Performance Data Analytics and Visualization 07

اتخاذ قرارات تحسين األداء 
Performance Improvement Decisions Tool 08
إدارة جلسات مراجعة األداء المستندة علي البيانات 
Data-Driven Performance Review (DDR) 09

إعداد تقارير األداء 
Performance Reporting 10



إدارة جلسات مراجعة األداء المستندة علي البيانات 
Data-Driven Performance Review (DDR)

البرامج التدريبية المنفردة
يمكن اختيار واحد او اكثر من برامج السلسلة العشرة والحصول على شهادة لكل منها

ــة العشــرة متاحــة لالشــتراك فــي أي منهــا بصــورة منفــردة دون الحاجــة الســتكمال احــد مســارات . 	 البرامــج التدريبي
الشــهادات.

يتم اصدار شهادة معتمدة مستقلة لكل برنامج بعد إجتياز األختبار من األكاديمية.. 2
تحتســب شــهادات اســتكمال البرامــج المنفــردة لمــن يرغــب فــي اســتكمال اي مــن الشــهادات المهنيــة فــي وقــت . 3

الحــق.
يفضــل ولكــن ال يشــترط اســتكمال البرامــج التدريبيــة بالترتيــب المبيــن فــي دورة التخطيــط االســتراتيجي وادارة . 4

االداء.
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1 .  VUCA عالم التحديات المعقدة والمتسارعة
لماذا نحتاج الى التخطيط االستراتيجي؟ . 2
مفاهيم أساسية في التخطيط االستراتيجي . 3
تحليل اصحاب المصلحة. 4

تحديد فئات أصحاب المصلحة 	

مراحل تفعيل مشاركه اصحاب المصلحة في تطوير وتنفيذ الخطط  	

االستراتيجية

تحديد توقعات اصحاب المصلحة 	

ترتيب أولوية أصحاب المصلحة باستخدام مصفوفة االهتمام والتأثير 	

تطوير القيم التي يمكن أن نعد بها أصحاب المصلحة 	

إدارة تضارب المصالح 	

خطه ادارة العالقة مع فئات اصحاب المصلحة 	

أمثلة تطبيقية: أمانة جدة  - غرفة تجارية – المركز الطبي الدولي 	

تمرين تطبيقي 	

5 .Value Chain Analysis تحليل سالسل القيمة
تعريف وأهمية التحليل 	

مكونات سلسلة القيمة 	

تحليل سالسل القيمة في األجهزة العامة 	

أمثلة تطبيقية: مجموعة صافوال - وادي جدة - مطبعة - مصنع -  	

 Amazon - Walmart -  Pepsi

6 .PESTEL Analysis تحليل البيئة الخارجية
	 Political العوامل السياسية

	 Economic  العوامل االقتصادية

	 Societal  العوامل االجتماعية

	 Technological العوامل التكنولوجية

	 Environmental العوامل البيئية

	 Legal  العوامل القانونية

	  Future Foresight أدوات اسشراف المستقبل

ترتيب اولويات العناصر 	

7 .SWOT Analysis )التحليل الرباعي )الموقفي
	 Force Field Analysis تحليل مجاالت القوى

استخدامات التحليل الموقفي 	

منهجية اجراء التحليل  	

العوامل المالية 	

العوامل التسويقية 	

عوامل العمليات التشغيلية 	

عناصر جودة الخدمة 	

العوامل التنظيمية 	

اجراء التحليل الموقفي باستخدام المناظير األربعة للبطاقات المتوازنة  	

لقياس االداء

ترتيب أولويات العناصر 	

ترتيب أولويات العناصر 	

أمثلة تطبيقية Illinois University  - جامعة بابل  - شركة المراعي – مدينة  	

Google – الملك عبدالله للطاقة

	  TOWS  تحليل

تحديات استخدام التحليل الرباعي 	

اختيار االستراتيجيات 	

استراتيجية توسعية هجومية 	

استراتيجية دفاعية 	

استراتيجية عالجية اصالحية 	

استراتيجية انكماشية او انسحابية 	

8 .Strategic Change Agenda اجندة التغيير االستراتيجي
تحليل القوى التنافسية لبورتر . 9

المتنافسين الحاليين 	

الموردين 	

المشترين 	

المنافسين الجدد 	

البدائل  	

حالة عملية علي الخطوط الجوية 	

استراتيجيات االعمال الرئيسية لبورتر. 10
	 Differentiation استراتيجية التمايز

	 Cost Leadership استراتيجية القيادة في التكلفة المنخفضة

	 Differentiation - Focus التركيز مع التمايز

	 Cost - Focus التركيز مع تخفيض التكاليف

	 IKEA حالة عملية علي شركة

مــع التغبيــرات المتســارعة فــي البيئــة المحيطــة والتصاعــد المســتمر لتوقعــات العمــالء والمســتفيدين، أصبــح مــن الضــروري تطويــر رؤيــة 
ورســالة واضحــة واهــداف اســتراتيجية تعيــن المنظمــات علــى تحديــد أولويــات واضحــة وتســاعدها فــي تركيــز كافــة مواردهــا لتحقيــق أهدافهــا 
االســتراتيجية. ويقــدم هــذا البرنامــج المعــارف والمهــارات األساســية الالزمــة الســتخدام مجموعــة مــن األدوات الفعالــة التــي تمكــن المنظمــات 
مــن إجــراء التحليــل االســتراتيجي والصياغــة الفعالــة لالســتراتيجية وترجمتهــا إلــى خطــط تشــغيلية قابلــة للتنفيــذ بأســتخدام منهجيــة البطاقــات 

.BSC المتوازنــة لقيــاس األداء

التحليل االستراتيجي وصياغة اإلستراتيجية  
باستخدام البطاقات المتوازنة لقياس األداء

Strategic Analysis and Strategy Formulation Using BSC
01

 وصف البرنامج

 محاور البرنامج

مدة البرنامج: 2 يوم   مكتبة الفيديو: 15 ساعة   
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مع استكمال البرنامج، سيصبح المشارك قادر علي:
إدراك معنى التخطيط االستراتيجي 	

التعرف على عملية التخطيط االستراتيجي 	

التعرض على االستراتيجيات المختلفة 	

التعرف على المكونات الرئيسية للخطة االستراتيجية 	

تطبيق وسائل وأدوات التحليل االستراتيجي 	

تطوير الرؤية والرسالة والقيم 	

تطوير األهداف االستراتيجية والخرائط االستراتيجية 	

  أهداف البرنامج 11 .Competitive Advantages  المزايا التنافسية
ماهي الميزة التنافسية؟ 	

فوائد الميز التنافسية 	

خصائص المزايا التنافسية 	

مصادر الميز التنافسية 	

12 .  Business Model Canvas  بناء نموذج االعمال
أنواع االستراتيجيات. 13

	  Integration Strategies استراتيجيات التكامل

	  Forward Integration التكامل االمامي 

	  Backward Integration  التكامل الخلفي 

	  Horizontal Integration التكامل االفقي 

االستراتيجيات المكثفه 	

	  Market Penetration استراتيجيه اختراق السوق 

	  Market Development استراتيجيه تنميه السوق 

	 Product Development استراتيجيه تنميه المنتج 

	   Diversification Strategies  استراتيجيات التنويع

	 Concentric استراتيجيه التنويع المركز 

	  Horizontal استراتيجيه التنويع االفقي 

	  Conglomerate استراتيجيه التنويع المتنوع 

	  Defensive Strategies االستراتيجيات الدفاعيه 
	  Joint Venture استراتيجيه المشروع المشترك 

	  Retrenchment استراتيجيه االنكماش 

	  Divestiture استراتيجيه تخفيض  االستثمار 

	 Liquidation  استراتيجيه التصفية

	  Combination استراتيجيه التشكيلة 

14 .Blue Ocean Strategy  استراتيجية المحيط االزرق

الرؤية والرسالة والقيم. 15
ألية التطوير 	

معايير التطوير 	

	 Anatomy  تحليل الرؤية / الرسالة / القيم

استخدام البطاقات المتوازنة لقياس االداء لصياغة . 16
االستراتيجيات

المفهوم العام  للبطاقات المتوازنة لقياس االداء ببساطة 	

لماذا نحتاج إلى استخدام البطاقات الكتزازنة لقياس االداء؟ 	

	 Strategy Maps    الخرائط االستراتيجية

	 Anatomy of Strategy Maps  مكونات الخرائط االستراتيجية

	  KPIs and Strategic   مؤشرات قياس األداء والمبادرات االستراتيجية

Initiatives

تطبيقات البطاقات المتوازنة لقياس االداء في األجهزة الحكومية 	
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مقدمة. 1
معني وتاريخ عملية القياس 	

تمرين: الخصائص المادية وغير المادية لمتجر تجزئة 	

أهمية القياس في حياتنا 	

القياس الموضوعي والشخصي 	

أنواع مقاييس البيانات 	

لماذا نحتاج إلى قياس األداء المؤسسي؟ 	

تعريف المؤشرات الرئيسية لقياس األداء 	

2 . Key  المكونات األساسية لنظم قياس األداء
 Components of Performance Management System

	  Wight Control مثال تخفيض الوزن

	  Hospital Management مثال إدارة المستشفيات

	  Bank Management مثال إدارة البنوك

3 . Strategy Maps الخرائط االستراتيجية
نشأة ومكونات الخرائط االستراتيجية 	

	  Quran Society مثال تطبيقي: جمعية جدة للقران الكريم

	  Building Violations مثال تطبيقي: تقليل مخالفات البناء

	  Appel Farm مثال تطبيقي: إدارة مزرعة التفاح

استخدام منهج تحليل النظم )النموذج المنطقي( لتطوير . 4
Systems Analysis Approach مؤشرات قياس األداء

	   Systems Analysis Approach منهج تحليل النظم

	  Logic Model النموذج المنطقي

	  Public Sector مثال عملي: قياس أداء  األجهزة الحكومية

	  Primary Healthcare مثال عملي: قياس أداء مراكز الرعاية الصحية األولية

 Services

	  Street Cleanliness مثال عملي: قياس أداء نظافة الشوارع

	  School Dropoff مثال عملي: عالج ظاهرة التسرب المدرسي

	  Training ROI مثال عملي: قياس  العائد من التدريب

5 . Cause-and-Effect عالقات السبب والنتيجة
 Relationships

تحليل عالقات السبب والنتيجة 	

مثال عملي: العائد من نشاط السياحة 	

مثال عملي: تحليل عالقات السبب والنتيجة - العناصر المؤثرة في  	

متوسط العمر

مثال عملي: تحليل عالقات السبب والنتيجة - التأثير الدائري 	

تمرين: سرعة حصول الخريجين على وظيفة 	

تمرين: الحصة السوقية لشركة كريم لسيارات األجرة 	

تطوير مؤشرات األداء بتحديد خصائص األهدف . 6
Three Analysis Approaches االستراتيجية

أساليب تحديد خصائص األهدف االستراتيجية  	

أسلوب تحديد السمات )مثال عملي: االستثمار األجنبي - جودة الخدمات  	

المصرفية بفروع البنوك(

أسلوب تحديد مراحل العمليات )مثال عملي: التدريب الفني والمهني( 	

أسلوب تحديد المكونات )مثال عملي: المرافق العامة والبنية التحتية  	

بالمدن(

أسلوب تحديد السمات - تمرين عملي: جودة شبكة الطرق 	

7 . KPI – ماهو الفرق بين مؤشرات قياس األداء واإلحصاءات؟
 Metrics – Statistics

8 . KPIs Classifications تصنيفات مؤشرات قياس األداء
التصنيفات السبعة لمؤشرات قياس األداء 	

مؤشرات الكفاءة والفاعلية 	

مؤشرات البطاقة المتوازنة لقياس االداء 	

مؤشرات المدخالت - العمليات - المخرجات – العوائد - األثر 	

مؤشرات السبب والنتيجة 	

مؤشرات استراتيجية وتشغيلية 	

مؤشرات كمية ووصفية 	

تصنيف المؤشرات حسب المستوى التنظيمي 	

9 . KPIs Comparisons المقارنات األربعة لمستويات األداء
	   Targets المقارنة مع المستهدفات

	  Trend  المقارنة مع الذات لفترات سابقة

	   Benchmark المقارنة مع جهات مماثلة

	   Standard مقارنة مع معيار نمطي

 إن تأســيس نظــام فعــال إلدارة األداء يعــد أمــرا جوهريــا لتمكيــن المنظمــة مــن متابعــة مــدى تقدمهــا في تحقيــق رؤيتها وأهدافها االســتراتيجية. 
ويعــد تطويــر مجموعــة متوازنــة مــن المؤشــرات الموضوعيــة متطلبــا أساســيا لتأســيس مبــدأ المســاءلة 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)

02

 وصف البرنامج

 محاور البرنامج

مدة البرنامج: 3 أيام   مكتبة الفيديو: 38 ساعة   
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10 . Case مثال تطبيقي شامل:  إدارة األداء في النظم العدلية
 Study:  Judicial System

مقدمة حالة تسوية القضايا في مكاتب الصلح 	

فهم سياق التحليل االستراتيجي 	

تحليل عالقات السبب والنتيجة 	

تحليل مكونات النظام 	

تحديد مؤشرات األداء 	

	   Performance Drivers تحديد محركات األداء والمبادرات

	  Univariate تحليل البيانات أحادي األبعاد

	  Multi-Variate تحليل البيانات ثنائي األبعاد

المؤشرات االستراتيجية والتشغيلية 	

مؤشرات الكفاءة والفعالية وتحقيق التوازن 	

تغيير التوجه االستراتيجي 	

أهمية القيم في تحقيق الرؤية )دور رأس المال البشري( 	

	  Open Data  البيانات المفتوحة

	  International Reports التقارير الدولية ألداء المحاكم

11 . KPI Units of وحدات قياس مؤشرات األداء
 Measurements

وحدات قياس المؤشرات  	

	  Numbers العدد

	  Averages مخاطر استخدام المتوسطات

	  Rates المعدالت

مثال: معدل وفيات الرضع 	

مثال: معدل مبيعات االسواق لكل متر مربع 	

مثال: معدل كثافة الفصول 	

	  Ratios النسب

	  Financial Ratios مثال: النسب المالية

	  Percentages النسب المئوية

	  Weighted Percentages النسب المئوية المرجحة

	  Growth Rate نسبة )معدل( النمو السنوي

	  Multiples المكرر

12 .  Systems Dynamics  تحليل ديناميكيات النظم إلدارة األداء
رصد سلوك تغير قيم المتغيرات عبر الزمن 	

منهج ديناميكيات النظم 	

مثال: بناء نموذج لمجتمع الغزالن 	

	  Stella  برنامج

	  Control Loops دوائر التحكم

13 .  Accumulation تراكمية مؤشرات األداء
تصنيفات التراكمية 	

مؤشرات تراكمية من فترة ألخرى ومن عام آلخر 	

مؤشرات تراكمية من فترة ألخرى وغير تراكمية من عام آلخر 	

مؤشرات غير تراكمية من فترة ألخرى وغير تراكمية من عام آلخر 	

14 . Polarity  قطبية مؤشرات قياس األداء
	  Positive -Negative-Dual القطبية اإليجابية والسلبية والمزدوجة

الجوانب السلوكية الختيار القطبية 	

15 . Measurement Frequency  دورية قياس المؤشرات
العناصر الحاكمة لتحديد دورية القياس 	

تكلفة القياس 	

مصادر قياس قيم المؤشر 	

موسمية العمليات 	

معدل التغير في قيم المؤشر ومدى سهولة القياس 	

مرحلة القياس: مدخالت – عمليات – مخرجات – عوائد 	

أدوات القياس 	

16 . Benchmarking  اختيار القيم المرجعية
مجاالت ومستويات المقارنة المرجعية 	

فوائد المقارنة المرجعية 	

مراحل وضوابط المقارنات المرجعية 	

تقارير المقارنات الدولية 	

	 International Performance Hub

	 American Production & Quality Center

مثال تطبيقي: كلية علوم الحاسب – جامعة تبوك 	

مثال تطبيقي:المقارنات المرجعية في القطاع المصرفي 	

مثال تطبيقي:المقارنات المرجعية في قطاع التجزئة 	

مثال تطبيقي:المقارنات المرجعية - الرواتب والتعويضات 	

17 . Baselines تحديد قيم خط األساس 
أهمية تحديد  قيم خط األساس للمؤشرات 	

القياس في نهاية الفترة السابقة أم خالل الفترة السابقة 	

ما هو مقدار البيانات التاريخية المطلوب تحليلها؟ 	

4 حاالت لتوافر البيانات التاريخية 	

مثال تطبيقي: عدد الحسابات المصرفية بالبنوك 	

تحديد المستويات المستهدفة لمؤشرات قياس األداء . 18
 Setting KPI Target Trajectory

أهمية تحديد مستهدفات للمؤشرات 	

أثر تحديد المستهدفات على سلوك العاملين 	

أساليب تحديد المستويات المستهدفة للمؤشرات 	

أوال: التنبؤ باستخدام السالسل الزمنية 	

ثانيا: تطلعات اإلدارة العليا 	

ثالثا: أثر مبادرات تحسين األداء 	

رابعا: المقارنات المرجعية 	

خامسا: تحليل السيناريوهات 	

سادسا: النظم واالشتراطات 	

	  KPT Trajectory مسار الوصول لتحقيق الهدف

	  Time Lags فترة تأخر األثر

ألية تحديد المستهدفات 	

	  Stretching Targets المستهدفات الطموحة

	  Negative Behavior أنماط السلوك السلبي عند وضع المستهدفات

19 . Tolerance Levels تحديد حدود سماح للمستهدفات 
لماذا نحتاج لتحديد حدود سماح للمستهدفات؟ 	

طرق تحديد حدود السماح 	

محاذير استخدام حدود السماح 	

استخدام حدود السماح في لوحات متابعة األداء االلكترونية 	

20 . KPI Balancing التوازن بين مؤشرات قياس األداء 
أهمية التوازن في قياس االداء 	

االبعاد الثالثة عشر لتحقيق التوازن 	
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21 . KPI Quality معايير تقييم جودة مؤشرات قياس األداء
مراحل تطوير مؤشرات قياس األداء 	

	  CREAM معايير

	  KPIs تحديد أوويات المؤشرات حسب األهمية وسهولة القياس

 Prioritization

مصادر المؤشرات. 22
23 . KPI Description بطاقة وصف مؤشرات قياس األداء 

 Card
لماذا التوثيق؟ 	

إدارة دليل أو قاموس المؤشرات 	

3 أنواع من المسؤوليات 	

مكونات بطاقة وصف مؤشر قياس األداء 	

نموذج بطاقة وصف مؤشرات قياس األداء 	

24 . Normalized   حساب نسب االنجاز المعيارية
Performance Achievement Index

	  Positive Polarity التحويل المعياري الخطي للقطبية الموجبة

	  Negative Polarity التحويل المعياري الخطي للقطبية السالبة

	   Binary KPIs  التحويل المعياري للقيم الثنائية

	  Dual Polarity التحويل المعياري الخطي للقطبية المزدوجة

	  Un-Weighted Overall حساب نسب اإلنجاز الكلية غير المرجحة

 Performance

	  Weighted Overall Performance  حساب نسب اإلنجاز الكلية المرجحة

25 . Measuring Compliance قياس نسب االمتثال
مثال تطبيقي: إدارة رخص البناء  	

مثال تطبيقي: محطات الخدمة على الطرق السريعة 	

مثال تطبيقي: الجمعيات الخيرية 	

تمرين: المستشفيات الحكومية 	

26 . Measuring Completion قياس نسب االستكمال
مثال تطبيقي:  نسبة استكمال الموظفين للبرامج التدريبية المقررة 	

مثال تطبيقي: فجوة الجدارات 	

مثال تطبيقي:  نسبة التقدم في انجاز  المشاريع 	

مثال تطبيقي: نسبة التقدم في استكمال شبكات النقل العام للمدن 	

27 . Measuring Availability قياس نسب التوفر
مثال تطبيقي:   نسب التوفر قياس مدى توافر االدوية األساسية 	

مثال تطبيقي: نسب توفر الغذاء 	

28 . Measuring Utilization قياس نسب االستغالل
مثال تطبيقي:   نسب اسغالل المنشات الرياضية 	

مثال تطبيقي: نسب اسغالل المطارات 	

29 . Measuring BoD قياس اداء مجالس اإلدارات
 Effectiveness

بطاقة األداء المتوازن لمجلس اإلدارة 	

قياس 360 درجة 	

30 . Measuring Leadership قياس الممارسات القيادية
منهجية الممارسات القيادية  	

مقياس 360 درجة 	

تحويل النتائج الي مقياس معياري 	

تقارير القياس 	

31 . Measuring Media Image قياس الصورة االعالمية
مثال تطبيقي:  أمانة محافظة جدة 	

الهدف االستراتيجي ومؤشر قياس االداء 	

الرصد االعالمي والملف الصحفي 	

قاعدة بيانات المرصد الصحفي 	

تقارير األداء 	

32 . Measuring Employee قياس اندماج العاملين
 Engagement

33 . )GDP(  قياس اجمالي الناتج المحلي
34 . Measuring مؤشرات القوى العاملة والبطالة

 Employment

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 	

تحليل خصائص األهداف لتطوير مؤشرات لكل منها 	

التعرف على األساليب السبعة لتصنيف مؤشرات األداء 	

اختيار القطبية ودورية القياس ووحدة القياس والتراكمية المناسبة لكل  	

مؤشر

التمكن من تطوير مؤشرات أداء متخصصة مثل االمتثال - االستكمال -  	

التوافر - االستغالل 

التعرف على العديد من مصادر المؤشرات األداء المحلية والدولية 	

استخدام ستة أساليب لوضع مستهدفات المؤشرات 	

إدراك الجوانب السلوكية الختيار المؤشرات 	

  أهداف البرنامج
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مفهوم إدارة المخاطر. 1
	  Defining Risk تعريف المخاطر

	  Risk Management نظرة عامة على إدارة المخاطر

لماذا نحتاج إلى إدارة المخاطر االستراتيجية ؟ 	

	  Principles of Risk Management أساسيات إدارة المخاطر

المخاطر االستراتيجية . 2
مخاطر تغيرات األعمال  	

المخاطر التشغيلية  	

مخاطر الحوكمة والتنظيم 	

ثقافة إدارة المخاطر . 3
	  Attitude Towards Risk ميول التعامل مع المخاطر

أهمية التواصل في إدارة المخاطر  	

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

نموذج إدارة المخاطر . 5

نموذج Coso II إلدارة المخاطر. 6
	  Control Environment بيئة التحكم

	  Assessment تقييم المخاطر

	  Control Activities أنشطة التحكم

المعلومات والتواصل والمتابعة  	

نموذج RIMs للنضج في إدارة المخاطر . 7
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. 8
اقتصاديات إدارة المخاطر. 9

مــع التســارع المتزايــد فــي تقنيــات نظــم المعلومــات واالتصــاالت والتغيــرات المتتاليــة فــي بيئــة المنظمــات السياســية والتشــريعية والمناخيــة 
اصبــح مــن الضــروري أن نتنيــا بانــواع المخاطــر المحتملــة التــي يمكــن أن تعيــق المنظمــة عــن تحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية. ولعــل جائحــة كورونــا 
ــار  ــاة. ومــن األخطــاء الشــائعة اعتب ــر بشــكل جوهــري علــى جميــع جوانــب الحي ــر المتوقعــة التــي يمكــن أن تؤث مثــال واقعــي علــى المخاطــر غي
ــة. فالمخاطــر الماليــة هــي أحــد أنــواع المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا  أن المخاطــر االســتراتيجية تقتصــر فقــط علــى أو تعنــي المخاطــر المالي
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

03

 وصف البرنامج

 محاور البرنامج

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  COS0 II إلدارة المخاطر  	

المؤسسية

تحديد المكونات الرئيسية لنموذج RIMs لقياس مستوى النضج في إدارة  	

المخاطر

  أهداف البرنامج
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عوائق تنفيذ االستراتيجيات. 1
	 The Vision Barrier عائق الرؤية

	 The Management Barrier عائق اإلدارة

	 The Resource Barrier عائق الموارد

	 The People Barrier العائق البشري

علم تنفيذ االستراتيجية. 2

إطار متكامل لربط التخطيط االستراتيجي. 3
	 Develop the Strategy تطوير االستراتيجية

	 Plan the Strategy تخطيط االستراتيجية

	 Align the Organization موائمة االستراتيجية

	 Plan the Operation التخطيط للعمليات

	 Monitor and Learn الرصد والتعلم

	 Test and Adapt اختبار وتحديث  االستراتيجية

األدوار الثالثة لمكتب إدارة االستراتيجية. 4
	 Architect  المصمم المعماري

	 Process Owner  مدير عمليات إدارة االستراتيجية

	  Integrator  الموائم

دور اإلدارة العليا - شرط ضروري وكافي. 5
موائمة المنظمة لالستراتيجية. 6

	  SBUs  موائمة وحدات العمل الرئيسية

	  Support Units   موائمة وحدات الدعم

	  Employee موائمة الموظفين

	  BSC تحقيق الموائمه من خالل مناظير البطاقة المتوازنة لقياس األداء

 Alignment

تنزيل االستراتيجية إلى المستويات التنظيمية المختلفة. 7
تنزيل االستراتيجية من خالل المحاور االستراتيجية 	

القيمة المضافة التي يحققها المركز الرئيسي للمنظمة. 8
	 Holding Corporation  المنظمة القابضه

	 Linked  المنظمة المترابطة

	 Operating Company  المنظمة المشغلة

تحديد ومشاركة أفضل الممارسات. 9
إدارة المبادرات االستراتيجية. 10

المستويات المختلفة إلدارة المبادرات االستراتيجية 	

أسس إدارة المبادرات االستراتيجية 	

دورة حياة إدارة المبادرات 	

التعريف 	

التخطيط 	

التنفيذ 	

إعداد التقارير 	

إعداد التقارير 	

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 
ــاخ االزم لضمــان نجــاح  ــق الثقافــة والمن ــذ والمتابعــة وخل ــات التنفي ــاء بآلي ــم االعتن ــم يت ــة منهــا مال ــدة حقيقي ــر مــن الجهــد والوقــت ال فائ الكثي
التنفيــذ. باإلضافــة إلــى ذلــك يجــب أن نقــوم بالمتابعــة المســتمرة لبيئــة العمــل الخارجيــة التــي تتســم بدرجــات عاليــة مــن التغيــر وعــدم التأكــد 

لضمــان إدخــال التعديــات 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.

آليات موائمة المنظمة لالستراتيجية. 	

إدارة أفضل الممارسات. 	

إدارة المبادرات االستراتيجية. 	

  أهداف البرنامج
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استراتيجيات التغيير والنماذج العالمية. 1
مفهوم إدارة التغيير والتمييز بين إدارة التغيير وقيادة التحول 	

نظرة عامة عن منهجيات ونماذج إدارة التغيير 	

تحديد الوسائل لخلق بيئة تحث على االبتكار والتغيير 	

تحديد المراحل المختلفة إلدارة التغيير 	

فهم التحديات التي تواجه مديري التغيير وكيفية تعزيز قيادة التغيير 	

إدارة التغيير االستراتيجي. 2
تطوير القدرة التنظيمية لتنفيذ التغيير 	

التعرف على أحدث األساليب لتنفيذ استراتيجية التغيير في المنظمة 	

ضخ الطاقة اإليجابية والتحفيز في المنظمة 	

حشد الطاقات والجهود لتأييد والمشاركة وتبني التغيير من غالبية القادة 	

نماذج لتجارب ناجحة وفاشلة في إدارة الثقافة والتغيير 	

إدارة تغيير الثقافة التنظيمية. 3
حدد سبب حاجتك لتغيير الثقافة 	

تعلم كيفية تحليل الثقافة األساسية والثانوية باستخدام نماذج تحول  	

الثقافة التنظيمية

افهم طرق قياس السلوك المختلفة التي يمكنك استخدامها لقياس  	

تغيير الثقافة

كيفية تبني نهج تنظيمي إيجابي لتغيير الثقافة 	

تعلم مبادئ التغيير اإليجابي للثقافة في القطاع العام والقطاع الخاص 	

تنفيذ استراتيجية التغيير وخارطة الطريق. 4
إعداد وثيقة واستراتيجية التواصل وشرح استراتيجية التغيير 	

تطوير خطة التواصل واستراتيجية تحديد الفئات المستهدفة 	

محتوى وسائل التواصل 	

قياس فعالية التواصل 	

نماذج لتجارب تواصل ناجحة وفاشلة 	

سيتم تزويد المشاركين بنموذج استراتيجية تغيير للتدرب على صياغة  	

استراتيجية تنفيذ التغيير وخارطة الطريق.

إن أفضـــل اســـتراتيجية تـــم صياغتهـــا لـــن يكتـــب لهـــا النجـــاح مـــا لـــم يتـــم شـــرحها لكافـة العامليـن فـي المنظمـــة ويتـم فهمهـا وخلـق شـــعور بالوالء لهـا والحـرص 
علـــى تنفيذهـا لـــدى جميـع العامليـن.

مـن هنـا كان مـن الضـروري تطويـر خطـط فعالـة لشـرح االستراتيجية لكافـة فئـات أصحـاب المصلحـة وذلـك بتحديـد خطط التواصل لــكل فئــة من فئات أصحاب 
مكـن كل فريــق مــن تحديــد نطــاق مســاهمته فــي تحقيقهــا وتحديــد  المصلحة. كمـا يتطلـب األمر ربـط كافـة فئـات العامليـن باسـتراتيجية المنظمـة علـى نحـو يَّ
مؤشــــرات أهــــداف المنظمــــة ككل. كمــــا أنــــه مــــن الضــــروري إدارة عمليـــات التغييـــر التـــي يتطلبهـــا تطبيـــق االستراتيجية بمنهجيـــة علميـــة تضمـــن خلـــق وتهيئـــة 
المنـــاخ الالزم لشـــحذ كل طاقـــات ومـــوارد المنظمـــة نحـــو تحقيـــق األهداف االســتراتيجية. كما يطور هذا البرنامج الدافع والكفاءات التي يحتاجها القادة لتنفيذ 

اســتراتيجية التغييــر فــي المنظمــة، وقيــادة فرقهــم خــالل التغييــر، والتغلــب علــى مقاومــة التغييــر.

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

05

 وصف البرنامج

 محاور البرنامج

مع استكمال البرنامج، سيصبح المشارك قادر علي:
التعرف على أهم نماذج التغيير واألدوات والقوالب والقوائم المرجعية  	

التي يتم استخدامها في إدارة التغيير.

التعرف على منظومة إدارة التغيير االستراتيجي المؤسسي وطرق  	

تفعيلها.

فهم ديناميكية وآليات التغيير والتحول في الثقافة التنظيمية. 	

التمكن من فهم منهجيات التواص الفعال وضمان تحقيق االرتباط  	

والمشاركة من قبل أصحاب العالقة.

تخطيط وتنفيذ عملية استراتيجية التغيير وخارطة الطريق بطريقة تساعد  	

على النجاح

  أهداف البرنامج

مدة البرنامج: 2 يوم   مكتبة الفيديو: 10 ساعات   
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أهمية نظم القياس الدقيق لقيم المؤشرات. 1
 التخطيط لعملية قياس المؤشرات. 2
مراحل عملية قياس المؤشرات. 3
مصادر جمع قياسات المؤشرات. 4

	  Primary Sources مصادر أولية
	 Secondary Sources مصادر ثانوية

نطاق جمع قياسات المؤشرات. 5
	  Complete Census الحصر الشامل
	  Sampling المعاينة

المسوحات والمقابالت الشخصية. 6
 القياس بالمشاهدة. 7
تقييم المواطنين لجودة خدمات األجهزة الحكومية. 8
9 . Mystery Shopper المتسوق الخفي

10 .Check Lists قوائم المراجعة
11 .ICT استخدام نظم تقنية المعلومات واالتصاالت
تقييم المتسوقين لمواقع التجارة اإللكترونية. 12
13 .Experiments التجارب
سجالت ورقية. 14
15 . Open Data البيانات المفتوحة
16 . IMS – ERP نظم المعلومات اإللكترونية
17 .  International Reports التقارير الدولية
مراكز المعلومات واالحصاء والمراصد. 18
شبكة اإلنترنت. 19
جمع البيانات عن طريق الهاتف. 20
21 . Surveys االستقصائيات

	  Formulation of Questions صياغة األسئلة
	  Scales مقياس اإلجابات
	  Types of Questions أنواع األسئلة
	  Validity قياس الصالحية
	  Reliability قياس االعتمادية

منصات البيانات الدولية. 22
23 .Sampling Methods أساليب المعاينة

أساليب المعاينة. 24
	  Simple Random Sample المعاينة العشوائية البسيطة
	  Systematic Random Sample المعاينة العشوائية المنتظمة
	  Sampling Proportional to the size العينة المتناسبة مع الحجم
	  Matched Sample العينة المتطابقة
	  Sampling Unit وحدة المعاينة
	  Analyzing Unit وحدة التحليل
	  Sampling Errors أخطاء المعاينة

25 . Measuring Satisfaction قياس مؤشرات الرضى
قياس مؤشر توافر األدوية األساسية حسب آلية منظمة . 26

 WHO Medicine Availability الصحة العالمية
نظم إدارة بيانات األداء. 27

	  Data Quality Audit التأكد من جودة البيانات
	  )Data Maturity Model )DMM نموذج قياس النضج في إدارة البيانات
	 Data Quality Assurance and Audit  قياس وتأكيد جودة البيانات

نموذج تطبيقي:   قياس النشر اإلعالمي في أمانة . 28
محافظة جدة

نموذج تطبيقي:  قياس الرمي العشوائي لمخلفات البناء . 29
في مدينة جدة

نموذج تطبيقي:  قياس نظافة الشوارع في مدينة جدة. 30
نموذج تطبيقي:  قياس تفريغ حاويات النفايات المنزلية . 31

في مدينة جدة
نموذج تطبيقي:  قياس مؤشرات أداء محاسبي المبيعات . 32

بمحالت التجزئة بشركة بندة
مؤشر صافي توصيات العمالء. 33
استخدام التطبيقات المتكاملة إلدارة تجربة العمالء. 34

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.

جمع وقياس قيم 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   مكتبة الفيديو: 9 ساعات   
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يعتبــر تحليــل بيانــات األداء أحــد أهــم مراحــل عمليــة التخطيــط االســتراتيجي وإدارة األداء، حيــث توفــر لمتخــذي القــرار المعلومــات والفهــم العميــق االزم إلدراك 
ــات باســتخدام أدوات  ــل البيان ــى صقــل معــارف ومهــارات المشــاركين فــي تحلي ــر. ويهــدف هــذا البرنامــج إل ــد فــرص التطوي محــركات األداء الرئيســية وتحدي
التحليــل الوصفــي Descriptive والتشــخيصي Diagnostic والتنبــؤي Predective والتوجيهــي Prescriptive. كمــا يشــمل البرنامــج مهــارات اســتخدام العــرض 
البصــري للبيانــات لتكــون ذات فائــدة فــي دعــم اتخــاذ قــرارات تحســين األداء. يشــمل البرنامــج العديــد مــن التطبيقــات العمليــة التــي يقــوم فيهــا المشــاركون 

بتحليــل البيانــات لعــدد مــن األمثلــة فــي مجــاالت الصحــة والتعليــم والســياحة والبلديــات والزراعــة واألمــن.

أساسيات تحليل بيانات األداء. 1
البيانات - المعلومات – المعرفة – الحكمة 	
دورة تحليل البيانات 	
أنواع مقاييس البيانات: االسمي – الترتيبي – الفترة - النسبة 	
	 Quantitative Vs Qualitative التحليل الكمي والكيفي للبيانات

أنواع تحليل البيانات حسب الغرض منها: 	
	  Description التحليل الوصفي
	  Diagnostic التحليل التشخيصي
	  Predictive التحليل التنبؤي
	  Prescriptive التحليل التوجيهي
	  Univariate التحليل األحادي
	  Multivariate التحليل المتعدد
	  Population and Sample المجتمع والعينة
	  Parameters and Statistics المعالم واإلحصاءات

االتجاهات الحديثة في تحليل البيانات. 2
	  Big Data البيانات ذات الحجم الكبير
	   Data Warehousing مخازن البيانات
	   Open Data البيانات المفتوحة
	   Business Analytics تحليالت األعمال
	   Data Mining تنقيب البيانات
	  Data Visualization العرض البصري للبيانات
	   Data Scientists علماء البيانات
	   Data – Driven Journalism اإلعالم المستند على البيانات

3 . Descriptive Data Analysis التحليل الوصفي للبيانات
	  Average  المتوسط الحسابي – Mode مقاييس النزعة المركزية )المنوال

 - Median(  الوسيط-
	  Rate المعدالت
	    Percentage النسب المئوية
	 Multiple المكرر
مقاييس التشتت )االنحراف المعياري Standard Deviation التباين  	

) Variation
4 . Inferential Analysis التحليل االستداللي

	  Estimation التقدير اإلحصائي
	  Hypothesis Testing اختبارات الفروض

5 .   Predictive Analysis التحليل التنبئي
	  Scatter Diagram شكل االنتشار
	  Correlation and Regression Analysis تحليل االنحدار واالرتباط
	  Covariance معامل التغاير
	  Correlation Coefficient معامل االرتباط الخطي

	  Partial Correlation االرتباط الجزئي
	  Rank Correlation Coefficient ارتباط الرتب
	  Coefficient of Association معامل االقتران
	  )ANOVA( One-Way Analysis of Variance تحليل التباين األحادي
	  )ANOVA( Two-Way تحليل التباين الثنائي
	   Simple Linear Regression االنحدار الخطي البسيط
	   Sources of Variations مصادر التباين
	   Time Series Analysis: Forecasting تحليل السالسل الزمنية

6 .Data Visualization التمثيل البصري للبيانات
	  Deviation االنحراف
	  Correlation االرتباط
	  Ranking التصنيف الترتيبي
	  Distribution التوزيع
	  Change over time التغير عبر الزمن
	  Part for all الجزء للكل
	  Magnitude المقدار
	  Spatial الحيز المكاني
	  Flow التدفق
استخدام األلوان 	
تطوير االنفوجرافيك 	

7 .Data Analytics Software برامج تحليل البيانات
معايير اختيار برامج تحليل البيانات 	

8 . Story Telling استخدام سرد القصص باستخدام البيانات
with Data

تحليل وعرض بيانات األداء
Performance Data Analytics and Visualization 07

 محاور البرنامج

 وصف البرنامج

مع استكمال البرنامج، سيصبح المشارك قادر علي:
التعرف على االتجاهات الحديثة في تحليل وعرض البيانات. 	

التعرف على المقاييس المختلفة للبيانات ونوع التحليل المالئم لكل  	

منها.

استخدام مقاييس النزعة المركزية. 	

استخدام أدوات التحليل االستداللي للتوقع واختبارات الفروض. 	

استخدام أساليب االرتباط واالنحدار لدراسة العالقة بين أكثر من متغير. 	

إجراء تحليل التباين وتحديد مصادر التباين. 	

استخدام معادالت التنبؤ. 	

التعرف على األنواع المختلفة للعرض البصري للبيانات. 	

التعرف على أهم تطبيقات تحليل وعرض البيانات. 	

استخدام أسلوب سرد القصص باستخدام البيانات. 	

	 .Dashboards في بناء لوحات قياس المؤشرات MS Power PI

  أهداف البرنامج

مدة البرنامج: 2 يوم   مكتبة الفيديو: 9 ساعات   
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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 أكبرعــدد 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

ويهــدف هــذه البرنامــج إلــى تزويــد المشــاركين بمزيــج متنــوع مــن أدوات تحليــل األداء وابتــكار طــرق لتطويــره واكتســاب مهــارة اســتخدامها فــي 
.Optimization المجــال العملــي مــن خــالل التطبيــق العملــي واســتخدام برمجيــات اتخــاذ القــرارات المثلــي

1 .Decision Making Methodology منهجية اتخاذ القرارت
2 . Continuous Performance  التحسين المستمر لألداء

 Improvement
3 .)PDCA(  دورة : خطط - نفذ - أفحص - طور
4 .Feed Forward التغذية بالمعلومات لألمام
االخطاء السلوكية في اتخاذ القرارت. 5
تحليل فجوات جودة الخدمات. 6
نموذج عظم السمكة – إيشاكاوا. 7

تطبيقات عملية: توصيل الطلبات – أداء الطالب المدرسي – إنتاجية  	
العاملين

8 . Root-Cause Analysis: الحلول الجذرية لمشكالت األداء
The 5 W

	 Corrective Actions ثالثة أنواع من اإلجراءات التصحيحية
مراحل تطبيق منهجية إيجاد الحلول الجذرية لمشكالت األداء 	

تطبيق منهجية إيجاد الحلول الجذرية لمشكالت األداء. 9
10 . De Bono Six Thinking   قبعات التفكير الست لديبونو

 Hats
11 . Pareto 80-20  تحليل باريتو

	 Diminishing Marginal Returns قانون المساهمة الحدية المتناقصة
تحليل باريتو للمتبرعين لجمعية خيرية 	

طرق اتخاذ القرارات حسب درجة  التأكد. 12
	  Decision اتخاذ قرارات تحسين األداء  في ظل ظروف عدم التأكد

 Making Under Uncertainty
	  Decision Making اتخاذ قرارات تحسين األداء في ظل ظروف المخاطرة

 Under Risk

13 . Monte Carlo Simulation أسلوب محاكاة مونت كارلو
استخدام محاكاة مونت كارلو إلدارة صفوف االنتظار بعيادات االسنان  	

 Dentist Waiting Lines
تطبيق عملي: استخدام محاكاة مونت كارلو التخاذ قرار عقود نظافة  	

مدينة طنجة

استخدام لبرمجة العددية لتخصيص موازنات مبادرات . 14
Linear-Integer Programming تحسين االداء

استخدام اكسل لحل مشكلة البرمجة العددية لتخصيص موازنات مبادرات  	
تحسين االداء

استخدام  برنامج LINDO  لحل مشكلة البرمجة العددية 	

15 .Assignment Method اسلوب التخصيص
استخدام اكسل لحل مشكلة التخصيص 	
استخدام أسلوب التخصيص لتخصيص القضاة ألنواع القضايا 	
استخدام اكسل لحل مشكلة تخصيص القضاة على القضايا 	
استخدام أسلوب التخصيص لترسيه عقود مشاريع إلنشاء كباري فى أم  	

درمان
استخدام أكسل لحل مشكلة ترسيه عقود مشاريع إلنشاء كباري فى أم  	

درمان
استخدام اكسل لحل مشكلة تخصيص عقود مشاريع انشاء كباري فى أم  	

درمان

16 .Make or Buy Decision قرار الشراء أو الصنع
قرار الشراء أو الصنع باستخدام محاكاة مونت كارلو 	
استخدام اكسل لحل مشكلة تحديد أفضل اسلوب لنقل البضائع 	

اتخاذ قرارات تحسين األداء 
Performance Improvement Decisions Tool 08

 محاور البرنامج

 وصف البرنامج

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

فهم المكونات األربعة لدورة تطوير األداء 	

التعرف على أدوات تحليل مسببات فجوة األداء 	

التعرف على أدوات التفكير االبتكاري 	

التعرف على العديد من أدوات اتخاذ القرارت الكمية 	

استخدام برمجيات دعم اتخاذ القرارات 	

اختيار األداة المناسبة التخاذ قرارات تحسين 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  )40( 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؟. 1
ما هي الفوائد المرجوة من عقد جلسات مراجعة األداء . 2

المستندة على البيانات؟
ما أهمية التحديد الواضح للهدف من عملية مراجعة األداء؟. 3
ما هو دور فريق اإلدارة العليا في عملية مراجعة األداء . 4

المستندة على البيانات؟
ما هي أهم المهارات التي يجب أن يتمتع بها فريق دعم . 5

جلسات مراجعة األداء؟
هل تتمحور جلسات مراجعة األداء حول اإلدارات أم األهداف . 6

أم المحاور االستراتيجية؟
ماهي الدورية المناسبة لعقد جلسات مراجعة األداء؟. 7
ما هي مؤشرات األداء التي يجب التركيز على مراجعتها؟. 8
كيف يمكن جدولة اجتماعات مراجعة األداء داخل المنظمة . 9

بالمستويات التنظيمية المختلفة؟
من الذي يجب دعوته من داخل المنظمة لحضور جلسات . 10

تقييم األداء؟
ما هي المحتويات األساسية لجدول أعمال جلسات مراجعة . 11

األداء؟
ما هو الجو العام الذي يجب أن يسود جلسات مراجعة . 12

األداء؟ وكيف يمكن تحقيق ذلك؟
ما هو تسلسل حوار مناقشة مؤشرات األداء؟. 13

كيف يمكن التأكد من التناسق بين األهداف االستراتيجية . 14
والمبادرات والموارد المخصصة لها أثناء مراجعة األداء؟

ماذا يجب أن نفعل بعد انتهاء جلسة مراجعة األداء؟. 15
ما هي آليات المتابعة الحثيثة االزمة للتأكد من تنفيذ قرارات . 16

فريق مراجعة األداء؟
ما هي مقومات الحفاظ على استدامة جلسات مراجعة . 17

األداء؟
ما هي األخطاء السبعة القاتلة لجلسات مراجعة األداء؟. 18

إدارة جلسات مراجعة األداء المستندة علي البيانات 
Data-Driven Performance Review (DDR)

09

 نسخة مجانية للمشاركين من
أول دليل باللغة العربية في مجال  إدارة 	 

اجتماعات مراجعة األداء المستندة على 
البيانات في األجهزة العامة.

 محاور البرنامج

 وصف البرنامج

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 والجمعيــات غيــر 
الهادفــة 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 
ــة المنظمــة والوفــاء بمســؤولياتها تجــاه مختلــف  ــق رؤي ــي نحــو تحقي ــة تعكــس التقــدم الفعل ــة وموضوعي ــر أداء متوازن المشــاركين فــي إعــداد تقاري

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؟. 1
ما هي عالقة إصدار تقارير األداء بدورة التخطيط . 2

االستراتيجي؟
ماذا يتوقع أصحاب المصلحة من تقارير األداء؟. 3
من هي الجهة التي ُيسند اليها مهمة التدقيق الخارجي . 4

على تقارير األداء؟
ما هي أهم أسس وقواعد إعداد تقارير األداء؟. 5
ما هي مكونات تقارير األداء؟. 6
ما الذي يجب أن تتضمنه تقارير تقييم البرامج والمبادرات؟. 7
ما هي معلومات األداء التي يجب أن تضمنها التقارير؟. 8
ما هي القنوات التي يجب استخدامها لنشر تقارير األداء؟. 9

كيف يستفيد المواطن من المعلومات المتاحة بتقارير . 10
األداء؟

ماذا تتوقع الفئات المستهدفة المختلفة من تقارير األداء؟. 11
استخدام التصميمات الفنية والجداول واألشكال البيانية . 12

إلبراز محتويات التقرير.
الخصائص النوعية لتقرير األداء.. 13
نصائح تتعلق بالصياغة اللغوية عند إعداد تقارير األداء.. 14
معايير إعداد تقارير األداء.. 15

سهولة الوصول إلى التقرير ويتم تمييز التقرير على أنه تقرير األداء  	

السنوي للمنظمة

تضمن التقريرمعلومات صحيحة ويمكن الوثوق بها 	

	 Relevant مدى مالئمة معلومات األداء

تضمن التقرير معلومات عادلة Fair عن األداء 	

معلومات األداء تتسم باالتساق Consistent وإمكانية المقارنة  	

Comparable

إمكانية فهم محتواه التقرير بسهولة 	

تركيز التقرير على أهم الجوانب الجوهرية لأداء 	

شرح التقرير للتوجهات االستراتيجية للمنظمة 	

شرح التقرير لنتائج األداء الفعلي للفترة ويقارنها بالمستهدفات ويشرح  	

الفجوات الجوهرية

تضمن التقرير معلومات أداء مقارنة عن اتجاه األداء أو المقارنة بجهات  	

أخرى أو خط أساس

الربط بين معلومات األداء المالي وغير المالي 	

اإلفصاح عن األسس التي تم االستناد عليها عند إعداد التقرير 	

 محاور البرنامج

 وصف البرنامج

إعداد تقارير األداء 
Performance Reporting

10

 نسخة مجانية للمشاركين من
أول دليــل باللغــة العربيــة فــي مجــال إعــداد 

العامــة األجهــزة  أداء  تقاريــر 

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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حصــل علــى الدكتــوراه فــي علــوم اتخــاذ القــرارات مــن جامعــة بنســلفانيا  	
 )  Wharton School وارتــن  )مدرســة  األمريكيــة  المتحــدة  بالواليــات 
باإلضافــة إلــى ثــالث 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 
عــام   20 لمــدة  المتحــدة األمريكيــة وكنــدا ومصــر والكويــت وماليزيــا 

م(  	997  -  	976(
عمــل فــي القطــاع الخــاص لمــدة عشــر ســنوات كنائــب رئيــس مجلــس  	

أكاديميــة صافــوال  إدارة مجموعــة صافــوال. أســس خاللهــا كاًل مــن 
وأكاديميــة بنــده وأشــرف علــى تطويــر الخطــة االســتراتيجية ومراكــز 

.Assessment Center القيــادات  تقييــم 
 )997	 - 2006م(

مكتــب  	 كمديــر  ســنوات  عشــر  لمــدة  الحكومــي  القطــاع  فــي  عمــل 
الجهــة  تعــد  والتــي  جــدة  محافظــة  ألمانــة  االســتراتيجي  التخطيــط 

جائــزة علــي  الحائــزة  بالمملكــة  الوحيــدة  الحكوميــة 
.BSC Palladium Hall of Fame Award 

عمــل كمستشــار لــكٍل مــن وزيــر العمــل ووزيــر الصحــة ووزيــر االقتصــاد  	
األجهــزة  أداء  لقيــاس  الوطنــي  المركــز  وكبيــر مستشــاري  والتخطيــط 

العامــة  بالمملكــة العربيــة الســعودية.
 )2007 - 8	20 م( 

مــن  	 االســتراتيجي  التخطيــط  فــي  العالميــة  الشــهادات  اســتكمل 
وهــو   ,  KPI Institute األداء  قيــاس  مؤشــرات  ومعهــد    Palladium
أول غيــر أمريكــي ُيمنــح شــهادة »أخصائــي إدارة األداء فــي األجهــزة 
الحكوميــة« مــن معهــد إدارة األداء The Performance Institute  فــي 

االمريكيــة. المتحــدة  بالواليــات  واشــنطن 
شــارك فــي ورش عمــل التحــول الوطنــي وبرامــج رؤيــة المملكــة 2030  	

كاستشــاري فــي التخطيــط االســتراتيجي وإدارة األداء.
أشــرف وشــارك فــي تطويــر أكثــر مــن 70 مشــروع تخطيــط اســتراتيجي  	

حكوميــة  منظمــات  فــي  األداء  لقيــاس  متوازنــة  بطاقــات  وتطويــر 
وشــركات قطــاع خــاص ومنظمــات غيــر هادفــه للربــح.

أســس وتولــى إدارة معهــد مدينــة المعرفــة للقيــادة والريــادة التابــع  	
لشــركة مدينــة المعرفــة منــذ عــام 0	20 والــذي قــام بتصميــم وتقديــم 
التنفيذييــن فــي  المــدراء  كبــار  مــن  للمئــات  تدريبيــة متقدمــة  برامــج 

العالــم العربــي واإلســالمي.
قــام بتصميــم أول محــاكاة أعمــال الكترونيــة باللغــة العربيــة ,اول نمــوذج  	

 Systems النظــم  ديناميكيــات  منهجيــة  باســتخدام  لجامعــة  محــاكاة 
 Dynamics

لــه العديــد مــن المؤلفــات المنشــورة فــي مجــال التفكيــر االبتــكاري,  	
وإدارة  األداء,  وإدارة  االســتراتيجي  التخطيــط  العمليــات،  بحــوث 

واالحصــاء. المخــزون, 

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

د. محمد مصطفى محمود
المشرف العام علي الشهادات المهنية

 المشرف العام علي برامج الشهادات

Malaysia Dept. of 
public worlds

حصل على منح دراسية وبحثية في كل من:
	 USA Peace Fellowship
	 Fulbright Scholarship
	 Canadian Heritage Fund

Pakistan
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د. هشام دنانه
EFESO - نائب الرئيس - المدير العام

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.

حاصل علي شهادة في Balance Score Card - (   -QPR فنلندا(.	 
    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. رشاد بارودي
خبير التخطيط االستراتيجي ومستشار التدريب

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 )4	 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 	 

.Ernst & Young  منصــب المديــر التنفيــذي لالستشــارات األســتراتيجية للشــرق األوســط فــي شــركة

م. أحمد محمد صالح
خبير إدارة المشاريع ومستشار التدريب

مدير مشاريع معتمد من معهد إدارة المشاريع PMI بدرجة PMP ومعتمد من الهيئة السعودية للمهندسين بدرجة مستشار.	 
    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.
قدم العديد من الدورات في إدارة المشاريع حيث درب ما يزيد عن 300	 متدرب في السعودية والكويت واالمارات.	 
    شــارك كمتحــدث رئيســي فــي عــدة مؤتمــرات محليــة ودوليــة. لديــه خبــرة طويلــة في اإلدارة والتعامل مع الشـــركات والمنظمات 	 

الدوليـة حيث مثل الخطـوط السـعودية لدى المنظمـة الدولية للطيران IATA في عدة مشـاريع.
اكتسب خبرة عملية في التخطيط االستراتيجي ووضع األنظمة واإلجراءات.	 
 	.Ernst & Young  شرق األوسط، شغل منصب المدير التنفيذي لالستشارات األستراتيجية للشرق األوسط في شركة
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د. مصطفى جالل
خبير التطوير اإلداري 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. حاتم شهاب
 خبير التحول المؤسسي والثقافة وإدارة التغيير

نشــأ فــي أســرة مدفوعــة بالقيــم والمعرفــة. تطــورت رحلتــه المهنيــة وتميــزت فــي مجــال التحــول المؤسســي وإدارة التغيير بعد مســيرة 
ــة فــي مجــال المشــاريع  ــة. و تمحــورت الرحل ــة والخدمــات المالي ناجحــة فــي إدارة المــوارد البشــرية االســتراتيجية والخدمــات المصرفي
والمبــادرات التــي تتعلــق بمواءمــة األعمــال والتحــول التنظيمــي والتخطيــط االســتراتيجي، والتخطيــط لبنــاء القــدرات والتصميــم 
والتطويــر التنظيمــي، وإدارة التغييــر والثقافــة المؤسســية وقــد شــملت هــذه المشــروعات والمبــادرات القطاعــات الحكوميــة والخاصــة 

والشــركات العائليــة والهيئــات غيــر الربحيــة.
    مستشار، مكتب تحقيق الرؤية - وزارة الصحة	 
    رئيس - الموارد البشرية القطاع االستشاري - الشرق األوسط ، إرنست ويونغ	 
    رئيس الموارد البشرية ، الشرق األوسط ، برايس ووترهاوس كوبرز	 

م. عالء هادي
مستشار رئيسي ، حلول اإلدارة المتقدمة ، كندا

شريك استشاري في شركه الحلول المتقدمة لإدارة بكندا.	 
 عمــل علــى استشــارات تطويــر االســتراتيجيات واعــاده الهيكلــة وتطويــر المــوارد البشــرية وحلــول المعلومــات وتحليــل البيانــات 	 

فــي عــدد مــن شــركات البتــرول والهيئــات الحكوميــة والشــركات الخاصــة والشــركات الهندســية باإلضافــة الــي الجمعيــات غيــر 
ــح. الهادفــة للرب

عمل في عدد من الشركات االستشارية العالمية.	 
 قــام بتقيــم الشــركات فــي جائــزه دبــي للمــوارد البشــرية مؤســس مبــادرة ثــروة المعلومــات و شــريك مؤســس فــي مبــادرة واحــة 	 

الجودة.
حاصل على ماجستير في اداره االعمال من جامعه ماسترخت في هولندا .	 
شهاده متخصص في الموارد البشرية من جامعه مينيسوتا.	 
شهاده متخصص في تحليل البيانات من جامعه دوق.	 
مهندس معتمد في الذكاء االصطناعي من شركة أي بي إم.	 
بكالوريوس الهندسة المعمارية من جامعة اإلسكندية .	 
عضــو ســابق فــي مجلــس اداره فــي جمعيــه العربيــة إلدارة المــوارد البشــرية لمــده ثمــان ســنوات باإلضافــة الــى عضويتــه فــي 	 

العديــد مــن الجمعيــات المتخصصــة مثــل جمعيــة إدارة المشــاريع بالســعودية وكنــدا.
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يمكــن عقــد برامــج الشــهادات المهنيــة داخــل المنظمــات التــي ترغــب فــي تقديــم البرنامــج لمجموعــة مــن منســوبيها ويتضمــن ذلــك 
تطبيــق المحتــوي التدريبــي علــى مجــال العمــل.

   عقد البرامج داخل المنظمات

 +966 55 703 0679
 asiddig@mile.org

لمزيد من المعلومات يرجي التواصل مع مدير البرنامج

للتسجيل


