
 

 

 دارة التطوير اإلداري والتدريبإ

 

 

                        خطة البرامج التدريبية التعاقدية للعام التدريبي 

2019/2020 
 البرامج اإلدارية

 

 
QF-750-PLAN-01 

 

 ت

 

 اسم البرنامج التدريبي
 

 

 الفئة الوظيفية

 

 التاريخ
 

 إلى من

 11/4/2019 7/4/2019 وسطىال Hermanفكير القيادي بإستخدام نظام تال 1

 25/4/2019 21/4/2019 اشرافية اإلبداع والتميز نحو إدارة الذات وقيادتها  2

 27/6/2019 23/6/2019 يةقانونال إجراءات وضمانات التحقيق اإلداري 3

ساب حمهارات إعداد الموازنات الحكومية وال 4

 الختامي

 11/7/2019 7/7/2019 ماليةال

عالقات  اإلعالمفن التعامل مع وسائل  5

 العامة

21/7/2019 25/7/2019 

تنمية مهارات السكرتارية واألرشفة  6

 اإللكترونية 

 26/9/2019 22/9/2019 سكرتارية 

7 Iso 9001/2015 10/10/2019 6/10/2019 تنفيذية 

 24/10/2019 20/10/2019 تنفيذية 49قانون إعداد المناقصات رقم  8

لرفع الكفاءة إدارة السلوك الوظيفي  9

 وزيادة اإلنتاجية

 7/11/2019 3/11/2019 تنفيذية

ير المهنية المتقدمة في نظم تقويم األداء المعاي 10

 وتطوير الموظفين

 21/11/2019 17/11/2019 تنفيذية

 5/12/2019 1/12/2019 تنفيذية أساسيات إعداد مدرب 11

المعايير الدولية للسالمة والصحة وتحليل  12

 بيئة العملمخاطر 

 26/12/2019 22/12/2019 تنفيذية

 16/1/2020 12/1/2020 تنفيذية مهارات التعامل مع ذوي الطباع الصعبة 13

 13/2/2020 9/2/2020 تنفيذية إدارة الضغوط وتنظيم األولويات في العمل 14

 5/3/2020 1/3/2020 تنفيذية األساليب الحديثة للتخطيط والتنظيم 15



 

 إدارة التطوير اإلداري والتدريب

 

 الربنامج التدرييب

  Hermanالتفكري القيادي بإستخدام نظام 

 
 -:  اهلدف العام للربنامـج

  

للقياديني يف بناء الفكر والشخصية والذي ينعكس  Herman معرفة تطبيقات مقياس

بداعية يف الوظيفة وحل اخلالفات واختيار فريق العمل املناسب عزيز القدرات اإلتى فجيابا إ

 . بة بفعاليةوعمال املطلاأل إلنـجاز

  

   -:  احملــــتوى العــــــلمي

   .لتعرف على نظرية مقياس هريمان  ا 

  .الع على كيفية استعمال مقياس هريمان بالعمل   طاأل  

      . لتعامل معه بفاعليةاسان وكيف ميكن نبيان طرق عمل دماغ اإل  

    .معرفة كيف يفكر الفرد وكيف يفكر االخرون    

ري من خالل مهارات   شـــبن يف التنمية وتطوير العنصـــرال ام تطبيق مقياس هري   

     .القائد  

 

  -: الربنـــامج موجـــه إىل

 مدراء إدارات 

 رتة الصباحيةفايام تدريبية خالل ال 5 -:    مـدة الـــدورة

 

 11/4/2019-7  -:   تاريخ االنعقاد

 

 

 

 

 

 



 

 

 إدارة التطوير اإلداري والتدريب

 

 الربنامج التدرييب

 اإلبداع والتميز حنو إدارة الذات وقيادتها

 

 

 -:  اهلدف العام للربنامـج

تعد مهارات التميز يف جمال اإلدارة والقيادة من أهم مرتكزات اإلدارة احلديثة ، حيث تعتمد 

تكوين مهارات جانب منها ميثل اجلزء العلمي وهو اجلانب اإلداري وجانب منها ميثل على 

الفنيات القيادية للقائد.حيث تتطلب اليوم اإلدارة احلديثة قدرات فائقة من القائد اإلداري 

 ليتمكن من اإلشراف بفعالية على األنشطة اإلدارية بإدارته .

   -:  احملــــتوى العــــــلمي

القيادة املرتكزة على املبادئ يف بيئة العمل حسب منهجية د. ستيفن طبيق ت 

 كويف. 

 تطبيق املمارسات اخلمس لإلدارة املثالية حسب منهجية كوزس وبوسنر.   

 يادة القادة وإدارة املدراء حسب منهجية جيسفالد ساالكيوز. ق 

 (.  ͦ 360ممارسة النفوذ اإلداري من أي مكان يف املنظمة )قائد   

 Six Weapons ofتطبيق األسلحة الستة للتأثري على اآلخرين   

Influence   . 

 وضع العاملني يف املكان الذي يستغل أقصى طاقاتهم ومتكينهم.   

 . .Leading Changeتطبيق خطوات قيادة التغيري الثمانية   

 Management Byقيق النتائج عن طريق اإلدارة باألهدافحت 

Objectives   . 

 
  -: الربنـــامج موجـــه إىل

  رؤساء أقسام

 

 رتة الصباحية فيام تدريبية خالل الأ 5 -:    مـدة الـــدورة

 2125/4/2019  -:   تاريخ االنعقاد

 



 

 إدارة التطوير اإلداري والتدريب

 

 

 جراءات وضمانات التحقيق اإلداريإ

 

 

 -:  اهلدف العام للربنامـج

داري وفقًا لألنظمة املتبعة يف هذا تطبيق اجراءات التحقيق اإلتنمية مهارات املتدرب على 

 . اجملال

   -:  احملــــتوى العــــــلمي

لنظام اخلدمة املدنية ونظام تأديب  لتحقيق  اإلداري تعريفه وخصائصه وفقًاا 

 املوظفني.

 لتحقيق اإلداري ومصادره واجلهات املختصه به.ا 

 يق.لتبليغ واإلجراءات السابقة للتحقا 

 اجبات احملقق اإلداري.و 

 الحيات احملقق اإلداري.ص 

 جلهات املختصة بالتحقيق اإلداري.ا 

اري، وفحص املستندات والوثائق ديفية البحث عن األدله فى التحقيق اإلك 

 اإلدارية , والتفتيش واملواجهة(.

 داد حمضر التحقيق.عإئلة وسيفية صياغة األك 

 ياغة التقرير النهائي للتحقيق.ص 

 ارية.دالتظلم من التحقيقات اإل  

 إلجراءات الصحيحة للتحقيق اإلداري.ا 

 تجواب.سقوق املوظف أثناء اإلح 

 لضمانات اجلوهرية فى التحقيق اإلداري.ا 

 .يفية التظلم من القرار الصادر بتوقيع العقوبة ك 

  -: الربنـــامج موجـــه إىل

 ال القانونياجملالعاملني يف 

 رتة الصباحيةفيام تدريبية خالل الأ 5 -:    مـدة الـــدورة

 27/6/2019-23 -:   تاريخ االنعقاد

 

 



 

 إدارة التطوير اإلداري والتدريب

 

 الربنامج التدرييب

 مهارات إعداد املوازنات احلكوميه واحلساب اخلتامي

 

 -:  اهلدف العام للربنامـج

تنمية مهارات إعداد واستخدام املوازنات احلكومية كأساس للرقابة وتقييم األداء مع 

 . لي احلاسب اآلالتطبيق على 

   -:  احملــــتوى العــــــلمي

 ملفاهيم األساسية يف املوازنات.ا 

 املوازنة وأهدافها. فهومم 

 إعداد املوازنات. بادئم 

 لبناء املوازنة.التكاليف يف الوحدات احلكومية كأساس  ظمن 

 األداء احلكومي بأستخدام املوازنة . قاريرت 

 األداء. قاريرت 

 الكفاءة والفاعلية واالقتصادية. قاريرت 

 األداء غري املالية. قاريرت 

 . موازنة الربامج واألداء يف تقييم األداء ستخداما 

 

  -: الربنـــامج موجـــه إىل

 املوازنات أعداد العاملني يف جمال 

 رتة الصباحيةفيام تدريبية خالل الأ 5  -:    الـــدورةمـدة 

 11/7/2019-7  -:   تاريخ االنعقاد

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إدارة التطوير اإلداري والتدريب

 

 الربنامج التدرييب

 فن التعامل مع وسائل اإلعالم

 
 -:  اهلدف العام للربنامـج

 التعامل مع وسائل اإلعالمالتعريف بأسس وقواعد و تعميق الفهم باإلعالم وأدواته 

اكتساب مهارات احلديث للتلفزيون والراديو والصحافة التعريف بأسس املقابالت باإلضافه اىل 

 . وأساليبها املختلفة

   -:  احملــــتوى العــــــلمي

  . نواع املقابالت السائدة يف وسائل اإلعالمأ 

 .طبيقات حول املقابالت بأنواعها املختلفة ت 

 .املقابلة مهارات   

 .الفرق بني املقابالت يف الراديو والتلفزيون والصحافة   

 .القواعد األساسية للمقابالت املصورة   

 .فن التعامل يف املقابالت احلية   

 .أخالقيات التعامل مع وسائل اإلعالم   

 املشكالت املتكررة وكيفية التغلب عليها.  

 

  -: الربنـــامج موجـــه إىل

 جمال اإلعالمالعاملني يف 

 رتة الصباحيةفيام تدريبية خالل الأ 5 -:    مـدة الـــدورة

 25/7/2019-21  -:   تاريخ االنعقاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إدارة التطوير اإلداري والتدريب

 

 الربنامج التدرييب

 تنمية مهارات السكرتارية واألرشفة األلكرتونية

 

 

 -:  اهلدف العام للربنامـج

 ربع حماور رئيسية :أاكتساب املشاركني مهارات جديدة و صقل املهارات فعليا وذلك من خالل 

 . املهام واملسئوليات 

 . املهارات األساسية والشخصية 

 . التطبيقات الفعلية والعملية 

 . التطبيقات اإللكرتونية والتكنولوجية 

   -:  احملــــتوى العــــــلمي

 

 .ألساليب التقنية يف تنظيم امللفات والوثائق ا 

 . إعداد التقارير واملراسالت  

 . مهارات السكرتارية احلديثة  

 . السكرتارية التنفيذية وإدارة املكاتب  

 . السكرتارية اإللكرتونية  

 . يكيتتالتطوير الذاتي للمساعدين اإلداريني و األ  

 

  -: الربنـــامج موجـــه إىل

 السكرتارية  العاملني يف جمال 

 رتة الصباحيةفيام تدريبية خالل الأ 5  -:    مـدة الـــدورة

 26/9/2019-22  -:   تاريخ االنعقاد

 

 

 

 

 



 

 إدارة التطوير اإلداري والتدريب

 

 الربنامج التدرييب

Iso 9001 /2015 

 

 

  -:  اهلدف العام للربنامـج

 

The Objective of this course is to train delegates in the principles and 

participate of Undertaking quality management system audits in line with 

the generic guidelines laid Down ISO 19011.17021and the requirements of 

the ISO9001:2015 standard . Participants will also learn the skills and 

techniques of organization. On completion of the course, delegates should 

also understand the principles of accreditation and certification schemes. 

 

   -:  احملــــتوى العــــــلمي

 

 The course is designed to provide delegates with the knowledge needed 

to audit and improve quality management systems. This course meets 

the requirements of the IRCA registration Governing Board, under 

registration Number A17543. The course comprise and mix of lectures 

and practical exercises including role-play and case studies to provide 

the delegates with a full understanding of the quality audit process. The 

practical exercises focus on the audit process using the ISO9001:2015 

standards.  

 The 8 Quality Principles. 

 Key Elements of Quality Systems. 

  The Audit Preparation. 

 Reporting and Follow up. 

 Quality Management System Development. 

 Requirements of ISO9001:2015. 

 Auditor Skills and techniques for process Auditing 
  -: الربنـــامج موجـــه إىل

 املهندسني والفنيني العاملني يف جمال إدارة اجلودة .

 رتة الصباحيةفتدريبية خالل اليام أ 5  -:    مـدة الـــدورة

 10/10/2019-6  -:   تاريخ االنعقاد

 



 

 إدارة التطوير اإلداري والتدريب

 

 الربنامج التدرييب

 مهارات التعامل مع ذوي الطباع الصعبه 

 

 

 -:  اهلدف العام للربنامـج

يف اإلتصال والتعامل اإلنساني وتنمية  ةتعريف املشاركني باملفاهيم واألساليب احلديث

خرين ومتكينهم من حتليل وتقيم أمناط إتصاهلم تصال والتعامل مع اآلمهاراتهم يف اإل

 خرين .وتعاملهم مع اآل

  

   -:  احملــــتوى العــــــلمي

 . يفية التعامل مع الشخصيات الصعبةالصحك 

 . زعاجهمنإيفية التخلص من ك 

 . حللولايفية الوصول اىل ك 

 . خاص ذوي الطباع الصعبةشيفية اقناع األك 

 . شادهم اىل الصحيحرإيفية التفاهم و ك 

 

  -: الربنـــامج موجـــه إىل

 مجيع املوظفني

  رتة الصباحيةفيام تدريبية خالل الأ 5  -:    مـدة الـــدورة

 16/1/2020-12  -:   تاريخ االنعقاد

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 والتدريبإدارة التطوير اإلداري 

 

 الربنامج التدرييب

 ولويات يف العمل درة الضغوط وتنظيم األإ

 

 

 -:  اهلدف العام للربنامـج

تنمية مهارات املشاركني يف تشخيص وحتديد مصادر ضغوط العمل والتعرف على أنواعها 

جيابي مع ضغوط العمل ومسبباتها وكيفية معاجلتها لزيادة قدراتهم وأسبابها و التعامل اإل

  .على مواجهتها وإدارتها بفاعلية لتحقيق أهداف العمل 

   -:  احملــــتوى العــــــلمي

 

تعريف املشاركني مبفهوم العملية اإلدارية احلديثة وكيفية    

 حتقيق فعاليتها. 

 عريف املشاركني مبصادر ضغوط العمل وأعراضها وأنواعها. ت 

 عريف املشاركني مبهارات حتديد وتشخيص الضغوط. ت 

 .عريف املشاركني بقواعد وأساليب مواجهة ضغوط العمل ت 

 عريف املشاركني مبهارات التحكم بعوامل القلق والتوتر. ت 

 .ديد أهمية الوقت يف اإلدارة حت 

 .ألولويات يف العمل طيط الوقت وحتديد اخت 

 . لتعرف على مضيعات الوقت وسبل التغلب عليهاا 

  -: الربنـــامج موجـــه إىل

 مجيع املوظفني

  رتة الصباحيةفيام تدريبية خالل الأ 5 -:    مـدة الـــدورة

 13/2/2020-9  -:   تاريخ االنعقاد

 

 

 

 



 

 إدارة التطوير اإلداري والتدريب

 

 الربنامج التدرييب

 إدارة السلوك الوظيفي لرفع الكفاءة وزيادة اإلنتاجية

 

 

 -:  اهلدف العام للربنامـج

التعرف على مستويات التحليل و الوقوف على مفهوم السلوك التنظيمي وأهميته وجماله

 استيعاب طرق تكوين املعتقدات واالجتاهات والقيم لدى األفرادو للسلوك الوظيفي

 وبناء السلوك الوظيفي للعاملني. دراك دور القيادة يف تشكيلإو

   -:  احملــــتوى العــــــلمي

ا هي انعكاسات أنظمة احلوافز والتشريعات املنظمة على السلوك م 

 الوظيفي؟

 يف تساهم األبعاد الفردية لدى املوظف يف تشكيل السلوك الوظيفي؟ك 

لسلوك اهو أثر تقاطع الثقافات األربع يف املنظمة على كيفية متكني  ام 

 الوظيفي؟

ا هي املهارات واآلليات اليت تكفل تشكيل وتوحيد السلوك الوظيفي يف م 

 املنظمة؟

 -: لربنـــامج موجـــه إىلا

 مجيع املوظفني

 رتة الصباحيةفيام تدريبية خالل الأ 5 -:    مـدة الـــدورة

 7/11/2019-3  -:   تاريخ االنعقاد

 

 

 

 

 

 



 

 والتدريبإدارة التطوير اإلداري 

 

 الربنامج التدرييب

 أساسيات إعداد مدرب

 

 

 -:  اهلدف العام للربنامـج

ألحدث املمارسات العاملية يف جمال التدريب ومبا يتفق مع معايري  إعداد مدربني وفقًا

 التدريب .

  

   -:  احملــــتوى العــــــلمي

 لتدريب .ا 

 فات املدرب الناجح .ص 

 ظائف التدريب .و 

 يف عصر اإلنفجار املعلوماتي والتكنولوجي . ور املدربد 

 إلحتياجات واألهداف التدريبية ) ورش عمل ( .ا 

 ساليب ووسائل التدريب وإعداد خطة اللقاء التدرييب .أ 

 عداد احلقيبة التدريبية  .إ 

 قييم التدريب ) ورش عمل ( .ت 

 هارات إدارة اللقاء التدرييب .م 

 .هارات تقديم التدريب ) ورش عمل ( م 

 قييم مهارات األداء التدرييب .ت 

 
  -: لربنـــامج موجـــه إىلا

 وإلقاء احملاضرات العاملني يف جمال التدريب

 رتة الصباحيةفيام تدريبية خالل الأ 5  -:    مـدة الـــدورة

 5/12/2019-1  -:   تاريخ االنعقاد

 

 

 

 



 

 إدارة التطوير اإلداري والتدريب              

 

 التدرييبالربنامج 

 ظيمناألساليب احلديثة للتخطيط والت

 

 -:  اهلدف العام للربنامـج

داريه والقيادية الضروريه يف القرن احلادي والعشرين واليت متكني املشاركني من املهارات اإل

هم النظم و املفاهيم أطالع املشاركني على إو متكنهم من مواجهة التحديات و التغلب عليها.

عداد اخلطط االسرتاتيجية و إني املشاركني من ومتك دارية والقياديه احلديثة.و النظريات اإل

واحده واستخدام  ة و عدم التمرتس خلف طريقة بطرق خمتلف اخلطط التشغيلية ملنظماتهم

متكني املشاركني و  وهام و العادات السلبيةلص من األجيابي و التخساليب التفكري اإلأطرق و

تدريب املشاركني و و الضغوط اليت تواجههم يف العمل زماتدارة األإة ومن اختاذ قراراتهم بثق

 دارية والقيادية احلديثة.على التقنيات اإل

   -:  احملــــتوى العــــــلمي

 ارة.ددخل اىل مفهوم كل من القيادة واإلم 

 ن هو القائد ومن هو املدير وما الفرق بينهما.م 

 والقيادية احلديثة. ةاريدإلالسمات و االسرتاتيجيات و النظريات ا 

 يف تتعرف على امكانياتك و قدراتك الكامنه داخلك و حتفزها للخروج؟ك 

 يف تربمج ذاتك بطريقة اجيابية و تزيد من فاعليتك؟ك 

 . ا هي قواعد التفوق و النجاح و التقدم الوظيفيم 

  -: لربنـــامج موجـــه إىلا

 مجيع املوظفني

 رتة الصباحيةفيام تدريبية خالل الأ 5  -:    مـدة الـــدورة

 5/3/2020-1  -:   تاريخ االنعقاد

 

 

 

 



 
 إدارة التطوير اإلداري والتدريب

 
 الربنامج التدرييب

 املعايري الدولية للسالمة والصحة وحتليل خماطر بيئة العمل

 

 
 -:  اهلدف العام للربنامـج

  وحتديد املخاطر يف بيئة العمل .التعرف على مفهوم الصحة والسالمة املهنية  وقياس 

   -:  احملــــتوى العــــــلمي

 .قدمة عن الصحة والسالمة املهنية م 

 . ديد وقياس املخاطر يف بيئة العملحت 

 . إلصابات واألمراض املهنيةا 

 . رامج الصحة والسالمة املهنية يف بيئة العملب 

 حة البيئة.ص 

 
  -: لربنـــامج موجـــه إىلا

 يف جمال السالمة وإدارة املخاطرالعاملني 

 رتة الصباحيةفأيام تدريبية خالل ال 5 -:    مـدة الـــدورة

 26/12/2019-22  -:   تاريخ االنعقاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 إدارة التطوير اإلداري والتدريب

 
 الربنامج التدرييب

 املعايري املهنية املتقدمة يف نظم تقويم األداء وتطوير املوظفني

 

 
 -:  اهلدف العام للربنامـج

 التعرف على إدارة املوارد البشرية ) تعريفها ومساتها (  ) واجبات وختطيط وتنمية ( .

وسائل  و القدرة على إعادة تصميم املوارد والتعرف على وسائل تقييم األداء .ضافه اىل  باإل

 .بداع يف اإلدارة لتطوير وحتليل البيئة التنظيمية واإلالتدريب وا

  
   -:  احملــــتوى العــــــلمي

 وائد التقييم .ف 

 ناصر تقييمية .ع 

 رق تقييم األداء .ط 

 عوبات وأخطاء التقييم .ص 

 عايري األداء .م 

 لنموذج الرياضي لألداء .ا 

 

  -: لبرنـــامج موجـــه إلىا

 جميع الموظفين

 رتة الصباحيةفايام تدريبية خالل ال 5 -:    مـدة الـــدورة

 21/11/2019-17  -:   االنعقادتاريخ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 إدارة التطوير اإلداري والتدريب

 
 الربنامج التدرييب

 49قانون إعداد املناقصات رقم 

 

 
 -:  اهلدف العام للربنامـج

دارة يف ممارسة نشاطها، املتمثل بالعقد اإلداري يهدف الربنامج اىل بيان صوره من صور وسائل اإل

منه يف حتقيق املصلحة ًة اليت اشرتطها املشرع لكيفية تعاقد اإلدارة، وذلك رغبمع بيان الطرق 

 العامة.

   -:  احملــــتوى العــــــلمي

 عريف املناقصة العامة ومتيزها عن غريها .ت 

 ألسس اليت تقوم عليها املناقصة العامة . ا 

 جلهة املختصة باملناقصات العامة وحدودها .ا 

  ملناقصة العامة وتقديم الطلبات.اجراءات الطرح يف إ 

 
  -: الربنـــامج موجـــه إىل

 العاملني يف جمال إعداد املناقصات

 رتة الصباحيةفايام تدريبية خالل ال 5 -:    مـدة الـــدورة

 24/10/2019-20  -:   تاريخ االنعقاد
 

 

 

 

 


