
 

 

 

 

 

 

 
 الحكومية(تحقيق ا لريادة والتميز اإلداري في الدوائر )الخطة التدريبية لدورة 

 

 

 التدريبية( )الدورةالبرنامج التدريبي 

 الريادة والتميز اإلداري في الدوائر واألجهزة الحكوميةتحقيق  مسمى الدورة

 3 عدد األيام التدريبية 15 عدد الساعات التدريبية

 ثانوي  بالحد األدنى ملؤهل املتدر  تدريبية نوع الحقيبة
 

  (صف البرنامج التدريبية )الدورة التدريبيةو 
 

اإلدارة أن يكااون لااق القاادرة عيااة القيااادة ولدارة اللماال و يااادة جماعااات يحتاااا األماار ماان ياال ماان الماال فااي م ااا    -

 اللمل واتخاذ القرارات لذلك صمم هذا البرنامج للوصو  للة التميز االداري لدى املشاركين في البرنامج 
 

 الهدف العام من البرنامج التدريبي 
 

القددرارا  الرددديدة  واتخددا القيددا ة وا ارة الع ددي وةيددا ة   اعددا  الع ددي  فدد تزويددد ادتدددرباأل اايبدداليي ا  د  ددة 

 فددددد  بعدددددا  وعناصدددددر الع  يدددددة اة اريدددددة و  اددددددد رين  ووظدددددادف و  وار  تن يدددددة مهدددددارا  ادادددددارساأل اة اريدددددة وال ددددد  سيةو 

 فدددد خ ددديص  نددد ال الت اة ارة العامدددة ا    ميددددة  فددد مفهددد م التخ ددديص وعناصددددر  و ادنظ دددا  واي هدددزة ا    ميددددة  

 اة ارة ا    مية
   
 ايهداف التفصي ية ل برنامج التدريبي 

القددددددرارا   واتخدددددا القيددددددا ة وا ارة الع دددددي وةيدددددا ة   اعددددددا  الع دددددي  فددددد تزويدددددد ادتددددددرباأل اايبدددددداليي ا  د  دددددة  .1

 الرديدة 

ادعاصدددرة تن يددة مهددارا  ادادددارساأل اة اريددة وال دد  سية ا دددا  زيددد مددن ةددددرا ال عمدد  ت  يدد  ايبددداليي الع  يددة  .2

  الع ي. ف لرفع سفاء ال وفعاليا ال 

 .اة ارة ا    مية وم ا ئمفاهيل  .3

 .وظادف و  وار ادد رين .4

  .ادنظ ا  واي هزة ا    مية ف  بعا  وعناصر الع  ية اة ارية  .5

 

 

 



 

 

 
 

 .ادنظ ا  واي هزة ا    مية ف  باليي ومهارا  تحقي  فعالية الع  ية اة ارية  .6

 .اة ارة العامة ا    مية ف مفه م التخ يص وعناصر   .7

  الت تيكي(والتخ يص  االبتراتيج  )التخ يص اة ارة ا    مية ف  ن ال التخ يص  .8

 .ادنظ ا  ا    مية ف ايبابية ل تنظيل  اد ا ئ .9

 .اة ارة العامة وا خدمة ا    مية ف  التنظي ي باليي الت  ير  .10

  .الفعال القيا يل  د رين وت  ير مهارة القيا ة ل  ص ل ل ن ص تح يي اين اط القيا  ة  .11

 اة اري.الع ي  ف اة ارية الفعالة  االتصاال  باليي ومهارا  تحقي   .12

 اي هزة ا    مية ف  ال ظيفي باليي زيا ة فعالية العنصر البارى وتحقي  الرضا  .13
 

 

  البرنامج التدريبي م ض عا 
 

 الزمن ادت ةع ل تدريي م ض عا  البرنامج التدريبي

 اليوم التدريبي االو  

  االساليب الحديثة في القيادة ولدارة اللمل و يادة جماعات اللمل واتخاذ القرارات الرشيدة  

  تنميااااة مهااااارات املشاااااركين اإلداريااااة والساااالوكية عمااااا يزيااااد ماااان  اااادرا  م عيااااة تطبيااااق األساااااليب الللميااااة

 اللملامللاصرة لرفع كفاء  م وفلاليت م في 

 مفاهيم ومبادئ اإلدارة الحكومية 

 وظائف وأدوار املديرين 

 

 

 

 ساعات 5

 اليوم التدريبي الثاني

  أبلاد وعناصر اللملية اإلدارية في املنظمات واألجهزة الحكومية 

  أساليب ومهارات تحقيق فلالية اللملية اإلدارية في املنظمات واألجهزة الحكومية 

  اإلدارة اللامة الحكوميةمفهوم التخطيط وعناصره في 

 )أنواع التخطيط في اإلدارة الحكومية )التخطيط االستراتيجي والتخطيط التكتيكي 

  املبادئ األساسية للتنظيم في املنظمات الحكومية 

 

 

 

 ساعات 5

 اليوم التدريبي الثالث

 أساليب التطوير التنظيمي في اإلدارة اللامة والخدمة والحكومية 

  القيادية للمديرين وتطوير مهارة القيادة للوصو  للنمط القيادي الفلا تحليل األنماط 

  أساليب ومهارات تحقيق االتصاالت اإلدارية الفلالة في اللمل اإلداري 

 أساليب زيادة فلالية اللنصر البشري وتحقيق الرضا الوظيفي في األجهزة الحكومية 

 

 

 ساعات 5

 

 

 


