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التاريخ 2019/ 90 / 51 :

عطـــوفة السيد المديــر العـــــام االكـــرم
تحية وبعد ،
يسر النجــم الذهــبي لإلستشارات ( ، )GSCدعوتكم للمشاركة في البرنامج التريبي المتخصص بعنوان :

بطاقـــة االداء المتـوازن Balanced Scorecard
( ربــط الخطـط اإلستراتيجيــة بالتنف ــيذ )
وال ـ ـ ــذع سيع ـ ــد فـ ــي فنـ ــدف ـنيفـ ـ ــا  /عمـ ـ ــان خ ـ ـ ــفت الفتـ ــر م ـ ـ  2019 /59/90+95م  ،م ـ ـ السـ ــاعة
(  ) 90:99صباحاً  ،ولغاية الساعة (  ) 51:99ظه اًر .

اوالً  :الهــدف العام للبرنامج -:

يهــده اــذا البرنــامج دلــإ ت ــديم دعــار نحــرع وعملــي  ،حــوت ماايــة ارداع وادارتــا  ،والتعــره علــإ بطاقــة ارداع

المتوازن واستخداما كإستراتيجية إلدار وت ييم ارداع المؤسسي والفردع  ،والتعره علإ ـوانب ال و والضـع

فـي

ارداع  ،للوصــوت الــإ اعلــإ درـــاة الكفــاع والفاعليــة فــي العمــك  ،والســاة المنحمــة الميـ التنافســية التــي عالمــا

حلمت بها.

ثانيــاً محــاور البرنامج الرئيسية :

المحور االول :مقدمة عامة

 ارتجاااة الحديثة .

 عمات المعرفةKnowledge Workers :
 اإلبـ ـ ـ ـداع Innovation

 التداخك الوظيفي Cores- Function :
 مفهوم وأامية قياس األداع .
 تصني

م اييس األداع .

 عرف ووسائك ت ويم األداع .

 الرسالة:

 .5مكوناة وأبعاد رسالة المنحمة .
 .0معايير وخصائص الرسالة الفعالة. Criterions & Characteristics Mission :

 الرؤية

 .3نماذج لرسائك بعض المنحماة
 .5مكوناة الرؤية .

 .0العوامك المؤثر علإ رؤية المنحمة
 .3معايير وخصائص الرؤية الفعالةVision Criterions and Characteristics :
 .4دعداد الرؤية. Formulating Vision :
 .1ليفية ديصات رؤية المنحمة .
 اإلستراتيجية :

 .5مفهوم الغاياة واألاداه
 .0تحديد الغاياة واألاداه .

 .3خصائص الغاياة واألاداه .

 .4العوامك المؤثر باألاداه اإلستراتيجية للمنحمة .
 .1أنواع األاداه ومستوياتهاObjectives Type & Levels :

المحور الثاني :بطاقة األداء المتوازن Balanced Score Card
 مفهوم بطاقة األداع المتوازن .

 بطاقة األداع المتوازن وبعض المفاايم الشائعة حولها .
 محاور ومكونـاة بطاقة األداع المتوازن .
 بطاقة األداع المتوازن كنحام قياس .

 دستخداماة وتطبي ــاة بطاقة األداع المتوازن .

 مشكفة أو معوقاة تطبيق بطاقة األداع المتوازن . BSC
المحور الثالث :منظورات ومحاور بطاقة االداء المتوازن
 المنحور المـ ــالي Financial Perspective -منحور العمفع Customer Perspective

 محور العملياة Internal-Business-Process Perspective -محور التعلم والنمو Learning & Growth Perspective

المحور الرابع :ربط بطاقة األداء باإلستراتيجية بالخرائط اإلستراتيجية
 بيــان الخريطة اإلستراتيجية مأاميتها .

 المبادئ األساسية لرسم الخريطة اإلستراتيجية .
 ربط مؤشراة األداع باإلستراتيجية .

 المؤشراة اإلستراتيجية والتشخيصية :ما او عدد المؤشراة في . BSC
 دور  BSCفي تطبيق دستراتيجية المنحمة .
 مشالك تطبيق اإلستراتيجية
المحور الخامس :كيفية تطوير بطاقة األداء المتوازن
 عفقة السبب بالنتيجة .

 توضيح الرسالة والرؤية .
 تحديد أاداه المنحمة اإلستراتيجية .

 التفكير بما ست وم با المنحمة م أـك تح يق األاداه( .المبادراة) .
 تحديد المسؤولياة .

 تحديد مؤشراة األداع المناسبة .

 تطبيق بطاقة قياس األداع المتوازن .
المحور السادس :حالة عملية حول تصميم وتطبيق بطاقات األداء المتوازن
 األبعاد األساسية لبطاقة األداع المتوازن حسب عبيعة عمك المؤسسة عفقة السبب والنتيجة -تطبيق بطاقة األداع المتوازن

 -ما اي الدروس المستفاد م تطبي اة بطاقة األداع المتوازن بالمؤسساة .

ثالثــا :اساليب التدريب
 المناقشاة الجماعية .
 عمك المجموعاة .

 الحارة الدراسية حيث يتم ربط كك مفهوم بحالة عملية العص
 مجموعاة وفرف العمك .

الذاني والكتابي .

رابعـــاً  :المستفيدون من البرنامج -:
ـمي ـ المــدراع ورؤســاع ارقســام والعــاملي فــي الوظــائ

ارش ـرافية وارداريــة العليـ ــا والمتوســطة  ،وكــذل

العاملي بمواضي التطويـ ـر  ،واداراة المشاري  ،والج ـ ـود  ،وتطوي ـ ـر ارداع الفردع والمؤسسي .

خامســـاً  :الخدمات المقدمة للمشاركين -:
 -ت ديم ال هو والشــاع في ارستراحاة  ،خفت فتر دنع اد البرنامج .

 -تناوت ععام الغداع داخك الفندف ( بوفيا مفتــوح ) عوات فتر دنع اــد البرنامج .

 قرص مدمج لكك مشارك يحتوع أا ــم الموضوعاة التي سيتناولها المحاضر  ،وصور الفعاليــاة . -توزي شهاداة المشاركة في البرنامج علإ المشاركي .

سادساً  :رسوم التسجيل:

تبلغ قيمة البرنامج التدريبي متكامفً ( )089دينار اردني للمشارك الواحد ،وفي

حال ترشيح ( )4مشاركين  ،تكون رسوم المشارك الخامس ( مجــانــــــاً ) .
آمـ ــلي مساامتكم م خ ــفت موضوعاة اذا البرنامج  ،وذل

بهده تبــادت المعرفة والخبراة واألفكــار حوت

أفضك الممارساة لرف مستوياة الخبراة المهنية العالية  ،والكفيلة كفاع ارداراة المختلفة بها .
وتفضلوا ب بوت فائق الت دي ـ ــر وارح ــترام ،،،

