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 :الهدف العام للبرنامج
ااستهب األمال با إااااااااااااااألً  ا م      إ را  التا ي ات  يهدف هذا البرنامج إلى ًاب تنمية مهارات المشااااااااااااااارعيم 

ًنيااة    إ را اتهااا اتى يعًم ال رار الناااااااااااااااادر بمناا   ام الس م األياا   ًعيةيااة تةااادر ال لرات ال ااان اإلداريااة 
ًال مال ا بما   ًات اهات     ال ءااا  اإلدارر  ًالتا يا اإلدارر  لك أنااً    ذًم ر ة أادث أإااالي  الت دي  

ًنية بالرأر    هذا الش م.  ًالمذعرات ال ان  إاداد مااءر التا يا 
 

 منهجيـة التدريـب:
ًب ال ًرش ال م  التدريبية ً تةاا  البرنامج األى ي  ًالمدر  مم خال   ًتباد  الخبرات بيم المشارعيم  المشارعة 

ًات ت    التد ًأد ًذلك باإتخداب نماذج  ًمية    ري  امألية معتمألة ا بايث يعًم المتدر ًالتماريم ال مااية الي
ًنيةمألما    نهاية البرنامج  اداد المذعرات ال ان ًاب     المنظمات. أإس التا ي ات اإلدارية 

 

  



 
 

 

                        :         لمن هذا البرنامج
 .مدرا  اإلدارات -
ًادات اإلدارية -  .رؤإا  ال
ًنية.رؤإا  ا قإاب  -     اإلدارات ال ان
ًارد البشرية. -  رؤإا  ا قإاب    إدارة الم
ًنية. - ًالتنةيذيًم    اإلدارات ال ان  ا خنايًم 
 

 أهمية البرنامج للمتدربين:
 .لتا ي ات اإلدارية سب ال لأل انًم تح مااءر االتدر  األى عيةية  -
 الت رف األى ا رعام ا إاإية الت  يرتعز األيها ماءر التا يا. -
ًد ع  منها .الت رف األى  - ًم ر ة اد  إألسات التا يا ال الث 
ً يرها.الت رف األى  - ًال درة األى ت ًهرية لألتا يا اإلدارر ا   الءمانات ال 
ًبيم  التا يا ال نائ .الت رف األى  - ً   االختالف بين   ًبيام أ  م نى التا يا اإلدارر 
 

 المحاور العلمية الرئيسية:
 

 * الوحدة األولى:

 ال امة لألت دي  .النظرية  -
ًبيم التا يا ال نائ . - ًالةرا بين    ماهية التا يا اإلدارر 
ًااد اإل را ات الت ديبية الت  تنظب التا يا    المخالةات الت ديبية . -  ق
ًتميزها ام غيرها . - ً  الت ديبية   الدا
 

 * الوحدة الثانية:
 المبادئ ا إاإية    التا يا الت ديب  اإلدارر . -
 إألسة المختنة بإ را  التا يا الت ديب  .ال -
 إ را ات الباث ام ا دلة    التا يا الت ديب  . -
 اإل را ات االاتياسية المتنألة بالتا يا الت ديب  . -

  



 

 
 

 :لثة* الوحدة الثا
 أنً  إاداد مااءر التا يا اإلدارر. -
ًنية بالرأر    التا يا.  -  أنً  إاداد المذعرات ال ان
 المخالةات الًظيةية ) متى ي تبر المًظف مرتعبال لمخالةة ًظيةية؟(.م يار  -
ًالت دي . -  ءمانات المًظف الماا  لألتا يا 
 

 :رابعة* الوحدة ال
 ت دي  شاغأل  الًظائف ال يادية. -
 التنرف    التا يا الت ديب  .  -
ًليات المًظف )اإلدارية ا ال نائية ا المدنية(. - ًاع مإئ  أن
 شاغأل  الًظائف ال يادية.ت دي   -

 

 :خامسة* الوحدة ال
 .التنرف    التا يا الت ديب ًرشة ام :  -
 

 :نشاطبيانات ال
 .0202فبراير  31 – 9 تاريخ االنعقاد:

 فندق راديسون بلو شيشلي اسطنبول االنعقاد:مكان 
 .دوالر أمريكي( 0572) :للشخص اليةالتكلفة الم

 (.الكوفي بريك ، وجبة الغداء ، ، المادة العلمية ، الشهادة المهنية النشاط )شاملة: رسوم
 

أو مراسلتنا على االيميل:  (. 965 +-95953995يرجى االتصال على الهاتف المباشر ) * لمزيد من االستفسار:
focus.net-info@human   ،عبر موقعنا االلكتروني:  أوfocus.net-www.human 
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