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وﺼف اﻝﻤﻘرر:
ﻴﺘﻨﺎول ﻫذا اﻝﻤﻘرر ﻤوﻀوع إدارة اﻷداء ،وﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤرة ﻝﻠﺘﻌرف ﻋﻠﻰ وﻗﻴﺎس وﺘطوﻴر أداء اﻷﻓراد وﻓرق اﻝﻌﻤل
داﺨل اﻝﻤﻨظﻤﺎتٕ ،واﺤداث اﻝﺘواﻓق ﺒﻴن أداء اﻝﻤﻨظﻤﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ .وﺴﻴﺘم وﺼف ﻨظم إدارة اﻷداء ﻜﺄدوات
ﻝﺘﺤوﻴل ﻤواﻫب اﻷﻓراد وداﻓﻌﻴﺘﻬم إﻝﻰ ﻤﻴزة إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨظﻤﺔ .وﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻲ ذﻝك ﺴﻴﺘم ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤوﻀوع إدارة اﻷداء
ﻜﺠزء ﻤﻜﻤل ﻝﻜﺎﻓﺔ اﻝوﺤدات اﻹدارﻴﺔ داﺨل اﻝﻤﻨظﻤﺔ وﻝﻴس ﻹدارة اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻓﻘط.
أﻫداف اﻝﻤﻘرر:
 .١اﻝﺘﺄﻜﻴـ ــد ﻋﻠـ ــﻰ اﻝـ ــدور اﻝﻬـ ــﺎم ﻹدارة اﻷداء ﻓـ ــﻲ إﺤـ ــداث اﻝﺘواﻓـ ــق ﺒـ ــﻴن أداء اﻝﻤـ ــوظﻔﻴن و اﻷﻫـ ــداف اﻹﺴـ ــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻝﻠﻤﻨظﻤﺔ.
 .٢ﺘﻘدﻴم ﺸرح ﺸﺎﻤل ﻝﻠﺘطورات اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤوﻀوع إدارة اﻷداء.
 .٣ﺘﻘدﻴم ﻨﻤوذج ﻋﻤﻠﻲ ﻹدارة اﻷداء ﻴﻤﻜن ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﺸرح ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘطوﻴر وﺘﻨﻔﻴذ ﻨظم ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻹدارة اﻷداء.
اﻝﻤﺤﺘوى اﻝﻌﻠﻤﻲ:
 .١ﻤﻘدﻤﺔ ﻋن إدارة اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ
 .٢ﻤﻘدﻤﺔ ﻋن إدارة اﻷداء.
 .٣ﻗﻴﺎس اﻷداء.
 .٤ﺘﻨﻔﻴذ ﻨظﺎم إدارة اﻷداء.
 .٥إدارة اﻷداء وﺘطوﻴر اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن.
 .٦إدارة أداء ﻓرق اﻝﻌﻤل.

١

اﻝﻤﺨرﺠﺎت اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ:
ﻋﻨد اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن دراﺴﺔ ﻫذا اﻝﻤﻘرر ،ﺴوف ﻴﻜون اﻝطﺎﻝب ﻗﺎد ار ﻋﻠﻰ:
 .١ﺸرح اﻝﻔواﺌد اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ وﻀﻊ ﻨظﺎم ﻓﻌﺎل ﻹدارة اﻷداء.
 .٢ﺘﺤدﻴد ﻤﻤﻴزات وﻋﻴوب اﻝطرق اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻹدارة اﻷداء.
 .٣ﺘﺼﻤﻴم وﺘﻨﻔﻴذ ﻨظﺎم ﻹدارة اﻷداء.
 .٤اﻝﺘﻔرﻴق ﻤﺎﺒﻴن ﻤﺸﺎﻜل اﻷداء واﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻠﻤوظﻔﻴن.
 .٥ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﻔواﺌد واﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظﺎم إدارة اﻷداء.
اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻤﻘرر:
مھارات اآلداء للدكتور محمد عبد الغني ھالل ،دار وائل.٢٠٠٩ ،
اﻝﻤراﺠﻊ اﻝﻤﺴﺎﻨدة:
ادارة اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻝﻠدﻜﺘور ﻤدﻨﻲ ﻋﺒداﻝﻘﺎدر ﻋﻼﻗﻲ  ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺨوارزم ٢٠٠٩،م.

٢

اﻝﺠدول اﻝزﻤﻨﻲ ﻝﺘوزﻴﻊ ﻤﺤﺘوى اﻝﻤﻘرر اﻝﻨظري
اﻝﻤوﻀوع

ﻤﻼﺤظﺎت

اﻷﺴﺒوع

ﻤﻘدﻤﺔ ﻋن إدارة اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ

.١

اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺘﻘوﻴم اﻷداء

.٢

ﻤﻔﻬوم ﺘﻘوﻴم اﻻداء

.٣

أﻫﻤﻴﺔ وﺨﺼﺎﺌص ﺘﻘوﻴم اﻻداء

.٤

أﻫداف واﺴﺘﺨداﻤﺎت ﺘﻘوﻴم اﻷداء

.٥

ﺨطوات ﺘﻘوﻴم اﻷداء  +اﻤﺘﺤﺎن ﻤﻨﺘﺼف اﻝﻔﺼل

.٦

اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﺘﻘوﻴم اﻷداء

.٧

طرق ﺘﻘوﻴم اﻻداء

.٨

طرق ﺘﻘوﻴم اﻻداء

.٩

ﺘطﺒﻴق ﻨظﺎم ادارة اﻻداء

.١٠

ﺘدرﻴب وﺘطوﻴر اﻝﻤوظﻔﻴن ) ﺘﻘﻴﻴم اﻷداء (

.١١

ﺘﻌوﻴض اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ

.١٢

إدارة أداء ﻓرق اﻝﻌﻤل

.١٣

ﻤﺸﺎﻜل ﺘﻘﻴﻴم اﻻداء

.١٤
اﻻﻤﺘﺤﺎن اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ

٣

طريقة التقييم :
من خالل نظام إدارة التعلم االلكتروني والفصول االفتراضية
عدد  ٢اختبار
فصلي لكل اختبار ٥
درجات

عدد  ٤واجبات خالل
الفصل لكل واجب ٤
درجات

 ١٠درجات

 ١٦درجة

المشاركة في
المنتدى الخاص
بالمادة
)عدد (٢
 ٤درجات

نسبة التقييم
النھائية

االختبار النھائي

 ٧٠درجه

 ١٠٠درجة

ﻤﻠﺤوظﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻐﻴب اﻝطﺎﻝب ﺒﻨﺴﺒﺔ )- (%٢٥أي ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل ) (٤ﻤﺤﺎﻀرات -ﻤن اﻝﻤﺤﺎﻀرات اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻤن
ﺨﻼل ﻨظﺎم الفصول االفتراضية  ،Blackboardﻴرﺼد ﻝﻠطﺎﻝب ﺘﻘدﻴر ﻤﺤروم ) (DNوﻴﻤﻜن اﺤﺘﺴﺎب إﻋﺎدة ﺘﺸﻐﻴل
اﻝﻤﺤﺎﻀرة ﻤن ﻗﺒل اﻝطﺎﻝب ﺤﻀوًار.

٤

