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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 ــذي سيعقــد فـي فنـد ننيف ــا  /عم ــان خـ ــل الفتـرم مـ  2018 /10/42-42م  ،مـ السـاعة ( ) 13.91
صباحاً  ،ولغاية الساعة (  ) 19.91ظه اًر .

اوالً  :الهــدف العام للبرنامج -:

يهــده اــذا البرنــامج دلــإ تقــديم دعــار نحــري وعملــي  ،حــو ماايــة ارداع وادارتــا  ،والتعــره علــإ بطاقــة ارداع

المتوازن واستخداما كإستراتيجية إلدارم وتقييم ارداع المؤسسي والفردي  ،والتعره علإ نوانـ

القـوم والفـعي فـي

ارداع  ،للوصــو الــإ اعلــإ درنــاة الكفــاعم والفاعليــة فــي العمــو  ،وب ســاظ المنحمــة الميـيم التنافســية التــي عالمــا

حلمت بها.

ثانيــاً محــاور البرنامج الرئيسية :
المحور االول :مقدمة عامة

 ارتجاااة الحديثة .
 عما المعرفةKnowledge Workers :
 اإلبـ ـ ـ ـداع Innovation

 التداخو الوظيفي Cores- Function :
 مفهوم وأامية قياس األداع .
 تصنيي مقاييس األداع .
 عر ووسائو تقويم األداع .

 الرسالة:
 .0مكوناة وأبعاد رسالة المنحمة .
 .4معايير وخصائص الرسالة الفعالة. Criterions & Characteristics Mission :
 الرؤية

 .9نماذج لرسائو بعض المنحماة
 .0مكوناة الرؤية .
 .4العوامو المؤثرم علإ رؤية المنحمة
 .9معايير وخصائص الرؤية الفعالةVision Criterions and Characteristics :
 .2دعداد الرؤية. Formulating Vision :
 .2يفية ديصا رؤية المنحمة .

 اإلستراتيجية :
 .0مفهوم الغاياة واألاداه
 .4تحديد الغاياة واألاداه .
 .9خصائص الغاياة واألاداه .

 .2العوامو المؤثرم باألاداه اإلستراتيجية للمنحمة .
 .2أنواع 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 وتطبيقــاة بطاقة األداع المتوازن .

 مشكلة أو معوقاة تطبيق بطاقة األداع المتوازن . BSC

المحور الثالث :منظورات ومحاور بطاقة االداء المتوازن
 المنحور المـ ــالي Financial Perspective منحور العملع 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 .
 مشا و تطبيق اإلستراتيجية

المحور الخامس :كيفية تطوير بطاقة األداء المتوازن
 علقة السب

بالنتيجة .

 توضيح الرسالة والرؤية .
 تحديد أاداه المنحمة اإلستراتيجية .
 التفكير بما ستقوم با المنحمة م أنو تحقيق 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 حس -علقة السب

عبيعة عمو المؤسسة

والنتيجة

 -تطبيق بطاقة األداع المتوازن

 -ما اي الدروس المستفادم م تطبيقاة بطاقة األداع المتوازن بالمؤسساة .

ثالثــا :اساليب التدريب
 المناقشاة الجماعية .
 عمو المجموعاة .
 الحــارة الد ارســية حيــر يــتم ربــط كــو مفهــوم بحالــة عمليــة ومثــا واقعــي ليــتم تكـريس المفهــوم وا ســاظ
المهارم اللزمة.
 العصي الذاني والكتابي .
 مجموعاة وفر العمو .
رابعـــاً  :المستفيدون من البرنامج -:
نمي ـ المــدراع ورؤســاع ارقســام والعــاملي فــي الوظــائي ارش ـرافية وارداريــة العليـ ــا والمتوســطة  ،وكــذل

العاملي بمواضي التطويـ ـر  ،واداراة المشاري  ،والج ـ ـودم  ،وتطوي ـ ـر ارداع الفردي والمؤسسي .

خامســـاً  :الخدمات المقدمة للمشاركين -:
 تقديم القهوم والشــاي في ارستراحاة  ،خل فترم دنعقاد البرنامج . -تناو ععام الغداع داخو الفند ( بوفيا مفتــوح ) عوا فترم دنعقاــد البرنامج .

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

سادساً  :رسوم التسجيل:

تبلغ قيمة البرنامج التدريبي متكاملً ( )481دينار اردني للمشارك الواحد ،وفي

حال ترشيح ( )4مشاركين  ،تكون رسوم المشارك الخامس ( مجــانــــــاً ) .

آمـ ــلي مساامتكم م خ ــل موضوعاة اذا البرنامج  ،وذل

بهده تبــاد المعرفة والخبراة واألفكــار حو

أففو الممارساة لرف مستوياة الخبراة المهنية العالية  ،والكفيلة كفاعم ارداراة المختلفة بها .
وتففلوا بقبو فائق التقدي ـ ــر وارح ــترام ،،،

