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 دورة تطويرية ملدراء
 التخطيط ()  احملاضرة األوىل

 
  معىن أن تكون مديراً ؟ امملاذا أنت مدير ؟ 
 ما الفرق بينك وبني مرؤوسيك ؟ 
 ملاذا قبلين رئيسي أن أكون مديراً ؟ 
 لين ألن أكون مديراً ؟هل خربيت تؤه 
 هل شخصييت تؤهلين ألن أكون مديراً ؟ 
 هل علمييت تؤهلين ألن أكون مديراً ؟ 
 هل عمري يؤهلين ألن أكون مديراً ؟ 
 هل أنا طموح بعقالنية ؟ 
 هل عندي الشجاعة ألن أعرتف بأين ال أستحق أن أكون مديراً ؟ 
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  ؟من كفاءة أداء مرؤوسيي وأخاف على منصيب هل أنا أحتسس 
 هل أنا متحمل للمسؤولية ؟ 
 هل أنا بأدائي خمففاً ألعباء اإلدارة العليا ؟ 
 هل يتوقف طموحك عند هذه النقطة ؟ 
 ما الذي تفعله لبلوغ طموحاتك ؟ 
 هل أنت مستمع جيد ملرؤوسيك ؟ 
 هل تتوقع املفاجآت يف العمل ؟ 
 هل عندك القدرة على حل املشاكل ؟ 
 هل تلجأ إىل مديرك يف كل األمور ؟ 
 هل أنت مستعد لتقبل الصالحيات من مديرك ؟ 
 هل تراجع املنجز من أعمالك يومياً ؟ 
 هل تتفكر يف عملك وأنت خارج الدوام الرمسي ؟ 
  ألعمالك اليومية ؟ خططاً هل تضع 
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 التخطيط :
 هل لديك الوقت الكايف للتخطيط ؟ 
 هل لديك الثقة بنفسك على قدرتك يف التخطيط ؟ 
 د عن مسؤولية تنفيذ ما ختططه ؟هل جتانب التخطيط لتبتع 
 هل جتعل من املفاجآت سبباً لرتكك التخطيط ؟ 
  ط جيد ؟ط  هل أنت خُمخ 
 هل أنت منفذاً جيداً ملا ختططه ؟ 
 هل ختطط لفرتات قريبة أم متباعدة ؟ 
 

 خطوات التخطيط :
 حتديد النقطة اليت أنت فيها اآلن . .1
 ماذا تريد أن تفعل ؟  .2
ية ، املوارد املادية ، ] املوارد البشر حتديد الوسائل املعقولة ،  .3

 دراسات . –الوقت [ 
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 ط .طخ إقرار تنفيذ املخخ  .4
 ذ من املخطط .فخ ن خ حتديد نسبة املُ  .5
دراسة نتائج التنفيذ وأسباب القصور يف املنفذ إذا مل يكن  .6

100. % 
 

 : تقييمات املنفذ بالنسبة للمخطط
 ذ اخلطة وحتليل دراسة وتقييم أداء الكادر الوظيفي املشارك يف تنفي

 أسباب القصور وتذليلها .
 دراسة وتقييم الكلفة الفعلية يف تنفيذ املخطط من الكلفة املتوقعة ؟ 
 . دراسة وتقييم الزمن املستغرق يف تنفيذ املخطط 
 هل أن الفارق الغري متحقق من املخطط ميكن تنفيذه خبطة جديدة ؟ 
  ح ؟هل أن املنفذ من املخطط هو مؤشر فشل أو مؤشر جنا 
 هل وضعت مسبقاً نسبة معينة لتحقيق املخطط قبل الشروع يف العمل ؟ 
 . دراسة أسباب الفارق بني املنفذ واملخطط 
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 مترين 
            ارق الف             نوفمرب2008املنفذ يف        2008نوفمرباملخطط يف       2007نوفمرباملنفذ يف                  

 $1000000      $      2000000          $        3000000         $     1500000     : أرباح متحققة

 علماً بأنه هناك :
 % .70مبقدار  2007عن  2008زيادة يف التخصيصات املادية يف خطة  -
 % .40مبقدار  2007عن  2008زيادة يف املوارد البشرية يف خطة  -
 . 2008و  2007املقارنة متت لذات األشهر يف  -
 
 . ملطلوب منك كمدير فعله ؟ما ا
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 ) حتليل وحل املشكالت ( ةثانياحملاضرة ال
 

 هل تعاين من كثرة املشاكل يف عملك ؟ 
 هل مشاكلك شخصية ؟ 
 هل سبب مشاكلك اإلدارة العليا أم مرؤوسيك ؟ 
 لى حل املشاكل ؟هل أنت قادر ع 
 هل سبق لك أن تعرضت ملشكلة إدارية ومتكنت من حلها ؟ 
 هل تستأنس برأي مرؤوسيك يف حل مشاكل قسمك ؟ 
 هل تتحسب للمشاكل ؟ 
 هل تعتقد بأن لكل مشكلة حل ؟ 
 هل يهمك حل املشاكل اليت قد حتدث بني مرؤوسيك ؟ 
 ماذا تقول يف من ينقل مشاكل بيته إىل أجواء عمله ؟ 
 قد أنك مؤثر يف الوسط الذي أنت فيه ؟هل تعت 
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  هل تعتقد أن قدرتك على حل املشاكل يعتمد على شخصيتك أم
 منصبك الوظيفي ؟

 هل تطلع الناس على مشاكلك ؟ 
 مخن م نخ املدراء الذين معك اآلن يهمك أن تطلعه على مشاكلك ؟ 
  تبلغ اإلدارة العليا مبشاكلك ، أم تتكتم عليها وتعمل على حلها ؟هل 
 ماذا تقول يف مؤسسة ال مشاكل فيها ؟ 
 هل تعتقد بأن تفويض الصالحيات كفيل بتقليل املشاكل ؟ 
 هل تعتقد بأن تفويض الصالحيات يدعم دورك يف حل املشاكل ؟ 
 كيف تتعامل مع املوظف املسبب للمشكلة ؟ 
 
 

هي خلل أو قصور يصيب أو يؤثر على إجراءات التنفيذ  املشكلة :
 له . واألداء ملا هو خمطط
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 أنواع املشاكل :
املشاكل اخلاصة ) الشخصية ( ، ] خالفات مع اإلدارة العليا  .1

 املوظفني وبينهم [ .و 
 املشاكل العامة ) اإلدارية ( ، ] مشاكل إدارية تعم املوظفني [ . .2
كل الفنية ) من جراء العمل ( ، ] مشاكل تصاحب تنفيذ املشا  .3

 األعمال واإلنتاج [ .
 

 خطوات حل املشكلة :
 [ .مكاهنا ، نوعها ، ماهيتها ] حتديد املشكلة ، .1
املشكلة ، ]جسامتها وانتشارها ، أسباهبا و مسبباهتا ، وحتليل دراسة  .2

 أين يكمن حلها [ .
يتم حتديد املشكلة من خالل قراءات النشاط اخلاص باملؤسسة ، هل 

 هو يتطور أم يتدهور ؟
 من احتماالت حدوث املشاكل .مراقبة األداء وجودة اإلنتاج يقلل 
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إجياد احللول : ويتم من خالل عرض ودراسة البدائل املتوفرة يف  .3
 حل املشكلة وتقيمها وتنفيذها .

تنفيذ احلل املقرتح : وقد حيتاج ذلك إىل حتديد الوقت الذي  .4
 سيستغرق يف حل املشكلة .

  منك .مهم جدا إشراك املرؤوسني يف حل املشاكل ألهنم أقرب إليها      
 
 نصائح : 
 منك ، مهما عال شأنك فإن التواضع صفة تقرب الناس كن متواضعاً .  1

  .  ، والتكرب ينفر أقرب الناس إليك

  اتبع مبدأ النقد والنقد الذايت يف عملك ..  2

، واتب ع احلكم ة أينم ا وج دت  ك ل م ا جي ري حول ك ك ن متعلم اً م ن.  3
    . فأنت أوىل الناس هبا

  . عمل اليوم إىل الغد مهما كان هنالك من أعذار ال تؤجل .  4

 . حاول زيادة أصدقائك بأي مثن ألن أعدائك يزدادون بدون مثن.  5
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 مواعظ :     
 ليس العربة بالفشل ، بل يف كيفية صنع النجاح من الفشل . .1
 كن صبوراً يف النوائب . .2

 كن أول من يقّدم ويضحي وآخر من يستفيد . .3

 فيه . أنر الوسط الذي أنت .4
 مترين :      

تبني من خالل الدراسات أن خطاً من اخلطوط اإلنتاجية يتعرض ملشكالت 
فنية يف اإلنتاج ، حيث باتت تؤثر على مستوى اإلنتاج فيه بالنقصان إىل 

 % .50أكثر من 
عليك افرتاض ثالث مسببات  ماذا تفعل أنت كمدير يف حل هذه املشكلة ؟

 للمشكلة على األقل .
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 ( ثالثة ) إدارة الوقتاحملاضرة ال
 هل حترتم بالوقت ؟ 
 هل أنت ملتزم باملواعيد ؟ 
 هل أنت حريص على أن حتضر بدء الدوام قبل مرؤوسيك ؟ 
 در عملك بعد آخر موظف عندك ؟هل أنت حريص على أن تغا 
 هل تشعر بأن هدراً للوقت حادث يف قسمك ؟ 
 هل شخصت املوظف املضيع للوقت ؟ 
 هل تقسم أوقات عملك ؟ 
 هل تقسم أوقات يومك ؟ 
 هل تقسم وقت العمل على مرؤوسيك ؟ 
 هل تنظر إىل ساعتك أثناء العمل ؟ 
 هل تعتقد أن إنتاجيتك توافق الوقت املستغرق يف العمل ؟ 
 هل تعتقد أن إنتاجية قسمك توافق الوقت املستغرق يف العمل ؟ 
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 هل تراقب حلول يوم صرف الرواتب بشغف ؟ 
 هل تشعر مبضيعة الوقت أحياناً وأنت يف عملك ؟ 
 هل تعتقد أن مرؤوسيك حباجة إىل جزء مهم من وقتك ؟ 
 هل أنت حمدد ألوقات راحتك ؟ 
 تك ؟هل أنت حمدد حلاجتك من الزمن املستغرق يف راح 
 هل وقفت على مضيعات الوقت يف قسمك ؟ 
 

 خاصيات الوقت :
 مير بنا شئنا أم أبينا . .1
 ال ميكن تعويضه . .2
 قيمته يف درجة استغالله . .3
 حمدد بأربعة وعشرين ساعة يومياً ، ال يزيد وال ينقص . .4
 الكل متساو من حيث وقته اليومي . .5
 الوقت له كلفة ، وضياعه خسارة . .6
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 على حقوق الوطن والشعب . مضيعة وقت العمل تعد .7
 إضاعة الوقت صورة للبشر املتخلف . .8
 احرتامك للوقت يزيدك هيبة . .9

إذا احرتمت الوقت احرتمك ، وإذا أهنته وضيعته أهانك وضيعك  .10
. 
 التقدم هو مواكبة الزمن وتطوره ، والتأخر هو التخلف عنه . .11
تأرخيك هو وقتك الذي ميضي ، فاجعل تأرخيك مشرقاً يف تسجيل  .12
 ضورك الفعلي يف زمنه .ح
هل أنت تعمل وحترتم الوقت ؟ ، إذا كان نعم ، فأنت من األحياء  .13
. 
 إضاعة دقيقة من العمل ، إضاعة لفرصة من التقدم . .14
 إضاعة وقت العمل ، خيانة لألمانة . .15
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 فوائد اإلدارة الصحيحة للوقت :
 حتقيق إنتاجية أكرب . .1
 اإلحساس بقيمة الذات املعنوية . .2
 تك بنفسك .يزيد من ثق .3
 جتنبك تراكم األعمال . .4
 تزيد من هيبتك . .5
 حتفظ أمانتك . .6
 تزيد من ذكائك وفطنتك وبديهيتك . .7
 

 مضيعات الوقت :
 عدم وجود أهداف يف التخطيط . .1
 عدم التأهب للمشاكل . .2
 حماولة اجلمع إلجناز عدة أعمال يف وقت واحد . .3
 تكالية .االنتظار باال .4
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 بعد مكان العمل عن مكان السكن . .5
 االستعجال . .6
 عدم تنظيم مكان العمل . .7
 اخللط بني املسؤوليات والسلطة . .8
 تعدد الرؤساء واألوامر . .9

 الروتني . .10
 يئ .نظام احلفظ واألرشفة الس .11
 استخدام املعدات واألدوات واآلالت القدمية . .12
 املوظفون الغري مؤهلون والغري ماهرون . .13
 زيادة أو نقصان يف الكادر الوظيفي . .14
 ات الدوام .عدم ضبط أوق .15
 التفويض غري الفّعال . .16
 قصور يف اهلمم . .17
 قصور يف جدولة األعمال . .18
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 كثرة االتصاالت والزيارات الشخصية . .19
 عدم جاهزية البيانات واملعلومات . .20
 الرتاخي يف االنضباط . .21
 التشويشات خالل العمل . .22
 املؤثرات النفسية من اإلدارة العليا . .23
 ية منتظمة ومنظمة .عدم وجود اجتماعات دور  .24
 قصور يف التحاور واالتصال . .25
 القرارات العشوائية . .26
 كثرة ترك مكان العمل . .27
 الدردشة بني املوظفني . .28
 قيام املوظف بأعمال خارج ختصصه وتوصيفه الوظيفي . .29
 عدم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بعدالة . .30
 التسويف . .31
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 اسأل نفسك :
 ملاذا أنا موظف ؟ .1
 ساسية ؟ما هي واجبايت األ .2
 هل يل أهداف حمددة يف العمل ؟ .3
 هل أنا متطور ؟ .4
 هل أنا أخطط لواجبايت اليومية ؟ .5
 

 كيف ختطط إلجناز عملك :
دون املهام اليت جيب عليك تنفيذها ، مبا يف ذلك الروتينيات ، دون  .1

 احلاجة إىل ترتيبها حسب األولويات .
مع األخذ ، حاول توقع الزمن الذي سوف حتتاجه يف إجناز كل مهمة  .2

 .بنظر االعتبار أوقات الراحة 
قارن بني اجملموع التخميين للوقت الذي توقعته والوقت الفعلي املتاح  .3

 لك .

https://plus.google.com/u/1/100914291888017936224
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أدرس إمكانية ضغط األوقات املوزعة إذا رأيت أن الوقت املتاح ال  .4
 يكفي .

 حدد املهام اآلن حسب أولوياهتا وأمهيتها بالنسبة إىل الوقت املتاح . .5
 ركة هللا وتوفيقه .نفذ اآلن على ب .6
 

: قسم مهامك إىل ثالث درجات ، أ ، ب ، ج ، وحسب األمهية ،  مهمة
 وخصص الوقت لكل مهمة بالنسبة حسب أمهيتها .

 
 أسباب التسويف :

 الكسل . .1
 اخلوف من الفشل . .2
 عدم توفر الرغبة يف نوع العمل املعروض . .3
 تراكم األعمال . .4
 التوهم بأنك مسيطر على جمريات وقتك . .5

https://plus.google.com/u/1/100914291888017936224
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 وصايا تفيدك :

 حدد زمناً لالنتهاء من كل مهمة . .1
 عاهد نفسك على عدم التسويف . .2
 ثق بنفسك . .3
 حفز نفسك . .4
 إعرف ما لك وما عليك . .5
 توكل وال ترتدد . .6
 هيئ نفسك ومزاجك للعمل من خالل بناء قناعاتك املدروسة . .7
 حتد الصعاب . .8
 ال تيأس . .9

 جخزّ ء املرتاكمات وال تُغم هبا . .10
 عمال وال حتتقر زمن إجنازها القصري .ال تؤجل األ .11
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 مترين :
 على مكتبك املهام التالية ، مطلوب منك إجنازها اليوم :

 زيارة موقع خارج مقر اإلدارة العامة ويبعد نصف ساعة عن املقر . .1
 شيكات بعد تدقيق معامالهتا . 7حترير  .2
 وكالء هاتفياً . 5التواصل مع  .3
ع املطلوب منك زيارته هذا اليوم ، مطلوب تقرير بيان حالة املوق .4

 حلاجة املدير إليه يف سفره اليوم .
إعداد مقرتح دعائي ملنتج جديد سوف يطرح لألسواق بعد شهرين  .5

. 
 

 خطط إلجناز املهام أعاله .
 
 
 

https://plus.google.com/u/1/100914291888017936224
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 ( رابعة ) اإلبداع الوظيفياحملاضرة ال
 هل أنت مبدع ؟ 
 يف أي جمال جتد إبداعاتك ؟ 
 هل جتد نفسك يف غري املكان الذي تبدع فيه ؟ 
 هل حتاول أن تكون مبدعاً ؟ 
  جتد صعوبة يف اإلبداع ؟هل 
 هل تعاين من عدم تقدير إبداعاتك ؟ 
 ما هي معوقات اإلبداع عندك ؟ 
 ملاذا يبدع غريك وأنت ال ؟ 
 هل يف قسمك مبدعني ؟ 
 هل شجعت مرؤوسيك على اإلبداع ؟ 
 هل لك دور مباشر يف إبداع موظفني عندك ؟ 
 هل تتحاشى إبداع مرؤوسيك ؟ 

https://plus.google.com/u/1/100914291888017936224
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 وذجات يف العمل الوظيفي ؟هل تعمم اإلبداعات وجتعل منها أمن 
 هل حتكم على موظفني عندك بعدم قدرهتم على اإلبداع إطالقاً ؟ 
 هل تعتقد أن البيئة تؤثر على اإلبداع ؟ 
 ها تعتقد أن املؤهل العلمي أساس اإلبداع ؟ 
 هل شكلت فريقاً من املبدعني يف قسمك ؟ 
 هل تفتح أبواب التنافس يف العملية اإلبداعية ؟ 
 بدعني ؟ت املأهل كاف 
 هل تتابع التطور اإلبداعي عن املبدعني ؟ 
 هل ساعدت حمبطاً يف اإلبداع ؟ 
 

: هي القدرة على بناء وتوليد أفكاراً جديدة تعمل على تطوير  اإلبداع
 احلال .
 : هو الشخص املتفكر واملتجدد األفكار ، واملتدبر ملا حوله .  املبدع

 

https://plus.google.com/u/1/100914291888017936224
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 العوامل املساعدة يف اإلبداع الوظيفي :
 وضع املوظف املناسب يف املكان املناسب . .1
 بناء الثقة بالنفس . .2

 عدم خبس جهود املوظف . .3

 عدم تكليف املوظف بأعمال خارجة عن اختصاصه . .4

 مساعدة املوظف يف حل مشاكله الشخصية . .5

 هتيئة اجلو املناسب يف مكان عمل املوظف . .6

 إعطاؤه الفرصة اإلدارية إذا كان مؤهاًل هلا . .7

 احلوافز .إتباع نظام  .8

 التعاون مع املوظف املبدع يف تنفيذ أفكاره اإلبداعية . .9

 عدم مصادرة حقوق املوظف يف فكرته اإلبداعية . .10

 تنمية الثقافة الوظيفية لدى املوظف . .11

 تشكيل جماميع للمبدعني . .12

 فسح جمال التنافس بني املوظفني . .13

https://plus.google.com/u/1/100914291888017936224
https://plus.google.com/u/1/100914291888017936224
https://docs.wixstatic.com/ugd/6060cb_5da7d6d05a6d493caa42d329790777cd.pdf
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 داء التم ارين الرياض ية الص باحية ) خصوص اً تشجيع املوظف على أ .14
 ، رياضة املشي ( .

 العمل على تقدمي ساعة بدء العمل الصباحية . .15

 احلث على أداء التمارين الفكرية . .16

 خطوات التفكر اإلبداعي :
 أكتب كل فكرة ختطر على بالك وال حتتقرها أو تستصغرها . .1
 تأمل األفكار اليت مجعتها يف مذكرتك . .2

 تدبر احتماالت النتائج لكل فكرة . .3

 األسانيد واإلثباتات والرباهني .ادعم أفكارك ب .4

 استشر املعنيني يف أفكارك اجلديدة . .5

 قارن بني األفكار وحدد مالئمية كل فكرة مع طبيعة عملك . .6

 قرب كل فكرة إىل نسبة متوقعة يف إمكانيات التنفيذ . .7

 خطط للتنفيذ . .8

 توكل على هللا ونفذ . .9

https://plus.google.com/u/1/100914291888017936224
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 حاالت اإلبداع :
 د يف أفكاره لتفرده باختصاصه .اإلبداع الفردي : عندما ينفرد الفر  .1
اإلب  داع اجلم  اعي : عن  دما تعم  ل جمموع  ة ض  من نط  اق التخص  ص  .2

 املشرتك يف توليد األفكار اإلبداعية اجلديدة .

 
املهم ة  اإلب داع اجلم اعي أس اليبهو واح د م ن  أسلوب العصف الفكري :

 املتبعة يف تنمية اإلبداعات ، وتتم من خالل :
 – 12وظفني ويفض  ل ع   ددهم م  ا ب   ني عق  د اجتم  اع لع   دد م  ن امل    .1

 موظفاً . 15
 طرح املوضوع املطلوب توليد األفكار فيه . .2

ع  ن أفك  ارهم يف املوض  وع  فس  ح اجمل  ال لك  ل املش  اركني أن يص  رحوا .3
 املطروح ، من دون أي اعرتاض .

 كتابة كل األفكار على لوحة أمام مجيع املشاركني . .4

 اركني أنفسهم .فسح اجملال ملناقشة أصحاب األفكار من املش .5

https://plus.google.com/u/1/100914291888017936224
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 يراقب مدير االجتماع املناقشات عن كثب . .6

فس ح اجمل ال ألص حاب األفك ار م ن تع ديل أفك ارهم املطروح ة بع  د  .7
 أن مت مناقشتها إذا رأوا ذلك جمدياً .

 التصويت السري على األفكار املتميزة واملتقدمة . .8

مناقش  ة وحم  اورة أص  حاب األفك  ار املتمي  زة واملتقدم  ة م  ن قب  ل جلن  ة  .9
 ية متخصصة .فن

 تنفيذ الفكرة . .10

 تكرمي مجيع املشاركني يف اجتماع العصف الفكري . .11

 تكرمي خاص ألصحاب األفكار املتميزة واملتقدمة . .12
 

 مترين : 
 

أكت  ب االس  م الكام  ل للموظ  ف األكث  ر إب  داعاً يف قس  مك ، وم  ا ه  و جم  ال 
 إبداعه ؟

https://plus.google.com/u/1/100914291888017936224
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 ( التفويض)  امسةاحملاضرة اخل
       
 هل تؤيد مبدأ التفويض ؟ 
 هل عرضت عليك صالحيات ومسؤوليات قد رفضتها ؟ 
 هل فوضت أي من مرؤوسيك صالحيات أو مسؤوليات ؟ 
 تعتقد أن موظفيك على قدر حتمل مسؤولية تفويضهم ؟ هل 
 هل جتد عوائق يف تفويض مرؤوسيك ؟ 
 ما هي معوقات التفويض برأيك ؟ 
 هل جتد عوائق يف تفويضك من قبل اإلدارة العليا ؟ 
 هل تعتقد أن من أسباب عدم التفويض هو فقدان الثقة بني املوظفني ؟ 
  ؟هل تعتقد أن مؤسستك حباجة إىل التفويض 
  هل تعتقد أنك حباجة إىل تفويض جزء من صالحياتك وتوزيعها على

 مرؤوسيك ؟

https://plus.google.com/u/1/100914291888017936224
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 هل تعتقد أن تفويضك للسلطة هو تقليل من هيبتك ؟ 
 هل تعتقد أنك الوحيد القادر على إجناز أعمالك ؟ 
 هل تعتقد أنك أكثر خربة من مرؤوسيك ؟ 
 هل هناك من يقوم بأعمالك أثناء غيابك ؟ 
 طلق أم املقيد ؟هل أنت مع التفويض امل 
 هل تعتقد أن التفويض سوف يعطي نتائج أدائية وإنتاجية أفضل ؟ 
 هل يهمك عمر املوظف يف التفويض ؟ 
 هل يهمك هيئة املوظف وملبسه يف التفويض ؟ 
 هل يهمك منطق املوظف يف التفويض ؟ 
 

ه    و إج    راء تتخ    ذه اإلدارات يف م    نح مرؤوس    يها ج    زء أو ك    ل  التف    ويض :
 ياهتا .سلطاهتا وصالح

 
 

https://plus.google.com/u/1/100914291888017936224
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 تفويض السلطة يعين أنك متتلك موظفني مبدعني .
 

 الغاية من التفويض : 
ت العلي      ا للتف      رغ        و الق      رارات ختفي      ف األعب      اء عل      ى اإلدارا .1

 سرتاتيجية .اال
 القضاء على الروتني . .2

إفاض ة معنوي ة عل  ى املرؤوس ني يف بن  اء واخت اذ الق  رارات وتس ري أم  ور  .3
 العمل .

 . حتديد أكرب للمسؤوليات .4

 التعرف على مكامن اخللل الوظيفي يف األداء . .5

 
 
 
 

https://plus.google.com/u/1/100914291888017936224
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 خطوات التفويض :
 املهمة . حتديد 

 . حتديد املوظف املناسب للمهمة 

 التعرف على مدى استعداديته إلجناز املهمة . 

 التعريف املكتوب لكل ما يتعلق باملهمة . 

 إقرار التفويض . 

 املتابعة . 

 التقييم . 
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 : مميزات تفويض السلطة

 . تعدد اخليارات  .1

   . الدقة يف القرارات .2

 حتقيق مبدأ العمل اجلماعي األكثر فاعلية . .3

 شرافية .مية قدرات العاملني القيادية واالتن .4

 . توفري الوقت .5

 متكينك من اإلدارة عن بعد . .6

 املفاهيم اخلاطئة يف التفويض :

 ليس هناك الثقة الكافية لتفويض أي من املرؤوسني السلطة . .1

 وف من عواقب التفويض ونتائجه .التخ .2

ليس هناك موظ ف ق ادر عل ى أداء م ا أن ا ق ائم ب ه ، وبالس رعة ال يت  .3
 أقوم هبا .

 فقدان اهليبة . .4

 قد يفسر تفويض السلطة بأهنا ضعف أداء . .5

https://plus.google.com/u/1/100914291888017936224
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 العوامل املهمة يف التفويض :
 مراعاة التسلسل الوظيفي . .1

و اإلنس  انية مراع  اة شخص  ية املف  وضض وانض  باطه ومهارات  ه ) الفني  ة  .2
 واإلدراكية ( .

 عالقة املفوضض باملوظفني . .3

مس    ؤولية امل    دير جت    اه متابع    ة عم    ل مرؤوس    يه غ    ري مق    دوح هب    ا يف  .4
 التفويض .

 تفعيل التفويض . .5
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 األعمال اليت ميكن تفويضها :
 األعمال الروتينية . .1
 الرتتيبات اإلدارية يف تنظيم أعمال املوظفني . .2

 إدارة اإلنتاج . .3

 ملوقعي .اإلشراف ا .4

 صالحيات صرف حمددة . .5

 األعمال اليت ال ميكن تفويضها :
 . ةسرتاتيجيالقرارات اال .1
 التعيني واالستغناء . .2

 أوامر صرف مطلقة . .3

 إدارة الطوارئ واألزمات . .4

 
 
 

https://plus.google.com/u/1/100914291888017936224
https://plus.google.com/u/1/100914291888017936224


 هللا الرمحن الرحميبسم 
 

TRAINER 
JOMARD ISMAIL 

 

 

 الدويلملدرب ا
 جومرد حقي إمساعيل، البيايت 

https://plus.google.com/u/1/100914291888017936224 

jomardbayati@gmail.com 

34 

 مترين :
 لديك الواجبات واملسؤوليات التالية :

 صندوق الصرفيات الطارئة . .1
 حترير الشيكات . .2

 ف .تدقيق معامالت الصر  .3

 التفاوض مع إدارات الشركات العاملية . .4

 توقيع االعتمادات املستندية . .5

 أوامر الصرف من املخازن . .6

 منح اإلجازات للموظفني . .7

 مكافئة ومعاقبة املوظفني . .8

 االستغناء عن املوظفني . .9

 حتديد اخلصومات املسموح هبا يف املبيعات . .10

 إقرار االستغناء عن اخلطوط اإلنتاجية . .11

 ر منتجات املؤسسة .رفع أسعا .12
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فوض ما تراه مناسباً ملوظف يعمل يف قسمك ، حدد اسم املوظف الكام ل 

. 
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 ( دوافع التحفيز)  سادسةاحملاضرة ال
 هل تفكر يف حال مرؤوسيك دائماً ؟ 
 هل ابتكرت طرقاً يف حتفيز مرؤوسيك ؟ 

 ء ؟هل متييز بني مرؤوسيك على أساس مستوى األدا 

 ل تعتقد بأن حتفيز املوظفني يكون مادياً فقط ؟ه 

 هل تعتقد بأن مستويات الرواتب مناسبة لتحفيز مرؤوسيك ؟ 

 كم تعتقد معدل الزيادة املطلوبة يف الرواتب لتحقيق حتفيزاً للموظفني ؟ 

  ه    ل تفض    ل زي    ادة الروات    ب بش    كل ع    ام أم ص    رف مكاف    آت لتحفي    ز
 املوظفني ؟

  سيك على إجنازهم األعمال يف وقتها ؟هل تبادر بتقدمي الشكر ملرؤو 

  بإظهار إبداعات مرؤوسيك وتفانيهم لعموم املؤسسة ؟هل بادرت 

 هل بادرت إىل دعوة مرؤوسيك إىل تناول وجبة طعام معهم ؟ 

 هل أنت قريب من مرؤوسيك ؟ 
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 هل أنت سّباق يف تقدمي هتاين املناسبات ملرؤوسيك ؟ 

 هل تسأل عن أحواهلم هاتفياً ؟ 

 م إذا مرض أحدهم ؟هل تعوده 

 هل تشارك مرؤوسيك أفراحهم وأتراحهم ؟ 

 هل بادرت يف مشاركة مرؤوسيك يف رحلة ترفيهية ؟ 

  ه   ل تعتق   د أن املوظ   ف حباج   ة إىل رب   ع س   اعة راح   ة أثن   اء ف   رتة ال    دوام
 الصباحي ومثلها يف الدوام املسائي ؟

 هل تبدأ دوامك بتقدمي حكمة أو نصيحة ملرؤوسيك ؟ 
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  فزاتفزاتهيكلة نتائج احملهيكلة نتائج احمل
 وتبني أثر احملفزات يف النتائج املرتبطة باألداءوتبني أثر احملفزات يف النتائج املرتبطة باألداء

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تتاحملفزااحملفزا

  

  البيئةالبيئة

  اجلهداجلهد

  القدرةالقدرة

  األداءاألداء
  \\الناتج الناتج 

  القيمة املرتبطةالقيمة املرتبطة
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  دوافع التحفيزدوافع التحفيزمقومات مقومات 
   00العالي العالي سيؤدى إىل األداء سيؤدى إىل األداء   الذيالذياجلهد اجلهد    

   00سيؤدى إىل النواتجسيؤدى إىل النواتج  الذيالذياألداء األداء    

  00  يمةيمةكل ناتج سيكون له نوع من أنواع القكل ناتج سيكون له نوع من أنواع الق  

 :  تقوم على أساس التحفيزيف األسس 

 ما األشياء اليت نريدها 
 وكيفية احلصول عليها 
ي    تم حتفي     ز دواف    ع األف     راد للبح    ث ع     ن العدال    ة االجتماعي     ة يف ي    تم حتفي     ز دواف    ع األف     راد للبح    ث ع     ن العدال    ة االجتماعي     ة يف  

 00املكافآت اليت يتلقوهنا عن األداء اخلاص هبماملكافآت اليت يتلقوهنا عن األداء اخلاص هبم
ينتج عن املكافآت يكون عرضةة  ينتج عن املكافآت يكون عرضةة    تطور األداء الذيتطور األداء الذي   نظري ة :

النةةاتج عةةن العقةةاو   يكةةون عرضةةة    النةةاتج عةةن العقةةاو   يكةةون عرضةةة      داءداءللتكةةرار نينمةةا األ للتكةةرار نينمةةا األ 

      ..    للتكرارللتكرار

https://plus.google.com/u/1/100914291888017936224
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  اإلجراءات التحفيزيةاإلجراءات التحفيزيةأنواع أنواع 
  اإلجناز املتميزاإلجناز املتميز: وهو مكافأة : وهو مكافأة   إجيانيإجياني  إجراءإجراء    ..    

    وهو الذي يزيد من احتمالية وهو الذي يزيد من احتمالية : :   تطويريتطويري  إجراءإجراء

  تكرار اجلهد اإلنداعي .تكرار اجلهد اإلنداعي .

  وهو إجراء وقائي من أن يرتكب وهو إجراء وقائي من أن يرتكب : :   حتسيبحتسيب  إجراءإجراء

،  من خالل التلويح ،  من خالل التلويح     املوظف أي خطأ متعمد أو تقصرياملوظف أي خطأ متعمد أو تقصري

  نالعقونات والتذكري نها .نالعقونات والتذكري نها .

  نظرية وضع األهدافنظرية وضع األهداف
طبقًا لنظرية وضع األهداف ، فإن األهداف املعتدلة طبقًا لنظرية وضع األهداف ، فإن األهداف املعتدلة 

  00دوافع التحفيزدوافع التحفيزوالشديدة الصعونة ميكن أن تزيد من والشديدة الصعونة ميكن أن تزيد من 
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  لإلدارةلإلدارة  يياالندماج القو االندماج القو 
يؤديه ميكن أن يؤديه ميكن أن   الذيالذيالعمل العمل   يفيف  واندماجهواندماجهالعامل العامل   ارتباطارتباط

  00مكان العملمكان العمل  يفيف  وافع التحفيزوافع التحفيزدديؤدى أيضًا إىل زيادة يؤدى أيضًا إىل زيادة 

  نظام املكافآت وحتفز الدوافعنظام املكافآت وحتفز الدوافع
مقانل اخلدمات مقانل اخلدمات   يفيفاملؤسسة املؤسسة   قدمهقدمهتت  شيءشيء  أيأي  هيهياملكافأة املكافأة 

  مضافًا إىل األجر املتفق عليه .مضافًا إىل األجر املتفق عليه .  املقدمة هلااملقدمة هلا

  نظام املكافآتنظام املكافآت    
ناملؤسسة هو األداة األساسية اخلاصة نها ناملؤسسة هو األداة األساسية اخلاصة نها   املكافآتاملكافآتنظام نظام 

  00العاملنيالعاملني  حمفزاتحمفزاتإلدارة إلدارة 
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  ::آت على آت على تأثريات املكافتأثريات املكاف
    وهةةو حتفيةةز األداء لةةدى العةةاملني وهةةو حتفيةةز األداء لةةدى العةةاملني       : : السةةلوكيات العامةةة  السةةلوكيات العامةةة

  نشكل مجاعي أو فردي يفضي لفائدة مجاعية .نشكل مجاعي أو فردي يفضي لفائدة مجاعية .

  وهو حتفيةز خةاب نسةلوكيات الفةرد     : وهو حتفيةز خةاب نسةلوكيات الفةرد       السلوكيات اخلاصةالسلوكيات اخلاصة :

  الواحد .الواحد .

  وهةةي الةةط تعطةةي صةةورة واضةةحة  : وهةةي الةةط تعطةةي صةةورة واضةةحة          ععةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالدوافالدواف :

 لتثمني األداء املتميز .لتثمني األداء املتميز .
 املكافآت الفعالاملكافآت الفعال  خصائص نظامخصائص نظام

   الضرورية الضرورية   ا حتياجاتا حتياجات  املكافآتاملكافآتضرورة أن يقانل نظام ضرورة أن يقانل نظام

  00للفردللفرد

   يتم يتم   الطالط  ناملكافآتناملكافآت  املكافآتاملكافآتجيب أن يتم مقارنة نظام جيب أن يتم مقارنة نظام

  00تقدميها نواسطة املؤسسات األخرىتقدميها نواسطة املؤسسات األخرى

https://plus.google.com/u/1/100914291888017936224
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   املؤسسة نصورة املؤسسة نصورة   يفيف  املكافآتاملكافآتضرورة أن يكون توزيع ضرورة أن يكون توزيع

  00عادلةعادلة

   راد راد نني األفنني األف  لالختالفاتلالختالفات  املكافآتاملكافآتإدراك نظام إدراك نظام

طرق عديدة خمتلفة طرق عديدة خمتلفة   واختيارهمواختيارهماملختلفة املختلفة   واحتياجاتهمواحتياجاتهم

    00إلرضاء هذه اإلحتياجاتإلرضاء هذه اإلحتياجات

 
 واع احلوافز :نأ         

ه   و ح   افز ه   ام لص   غار احل   وافز املادي   ة ، وتع   ين العيني   ة والنقدي   ة ،  .1
 . املوظفني سناُ وللموظفني ذوي األسر الكبرية

ك    ز الف    رد وه    ي تعب    ري ع    ن االع    رتاف مبر املش    اركة يف الق    رارات :  .2
 . وأمهيته وهي تعطي شعوراً باألمهية واملسامهة يف اإلجنازات احملققة

 احلوافز املعنوية : الثناء والشكر والتقدير واالحرتام . .3
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ه   ي احلال   ة ال   يت ت   نجم ع   ن ت   وفر مش   اعر احلم   اس والثق   ة :   ال   روح املعنوي    ة
 بالنفس واالندفاع  و حتقيق األهداف .

ه  و الف  رق ب  ني النت  ائج أو األه  داف ال  يت يتوق  ع الف  رد أن :  اإلش  باع ال  وظيفي
مبع ىن : ل و  ،حيققها والنتائج أو األهداف اليت حققها بالفع ل 

لاير ويعتق  د أن م  ا يطم  ح  60000أن ش  خص راتب  ه الفعل  ي 
لاير  4000 الف  رق بينهم  ا أي لاير ف  إن 100000إلي  ه ه  و 

 . هو اإلشباع الذي يسعى الفرد إىل حتقيقه

 جيات) موجهة لرئيس العمل ( لتحفيز املوظفنياسرتاتي

 هينء املوظفني الذين يؤدون عماًل جيداً .
 حرر مالحظات شخصية عن األداء اجليد .

 استخدم األداء كقاعدة للرتقيات . 
 قدم تقديرًا علنياً لألداء اجليد .

 اعقد اجتماعاً لالحتفال بنجاح املوظفني اجلدد .

https://plus.google.com/u/1/100914291888017936224
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 له الشكر وال تناقش معه قضية أخرى . ادع املوظف إىل مكتبك وقدم
 أرسل بطاقة شكر بالربيد للموظف تلصق على باب مكتبه .

 قم بزيارة املوظف يف مكتبه .
 أشعر املوظف بأمهية السلوك أو النتيجة اليت حققها بالنسبة لك .

 مسه عندما تقابله .احيي املوظف ب
 حدد جائزة تقدير بصفة مستمرة .

 ن عليها صور املتميزين من املوظفني .صالة ذات جدرا أنشئ
 به صور املوظفني املتميزين . االستقبالألبوماً سنوياً يف غرفة  نشئأ

 نسق احتفااًل مفاجئاً إلجنازات موظف .
اطل  ب م  ن مس  ة م  ن امل  وظفني يف إدارت  ك التوج  ه إىل املوظ  ف املتمي  ز لينقل  وا 

 إليه امتنانك بعمله .
 ميز .املوظف املت باسمخصص مكاناً 

 قدم بطاقة شكر باليد .
 قدم للموظف هدية تناسب هواياته .

https://plus.google.com/u/1/100914291888017936224
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 قدم شهادة تقدير بالربيد .
 كلفه حبضور املؤمترات .

 قم بتزويد املسؤوليات أو الصالحيات للموظف املتميز.
 كرمه يف لوحة اإلعالنات .

 قدم له مكتب خاص وموقع أفضل للمكتب .
وموقعها عل ى االنرتن ت اخلاصة باإلدارة  انشر مقاالت عن املتميزين يف النشرة

. 
خط   ط للق   اءات ودي   ة م   رة ك   ل أس   بوع م   ع موظفي   ك ملس   اعدهتم عل   ى إث   راء 

 اجلوانب اليت يركزون عليها .
 استخدم الرسوم البيانية أو امللصقات لتبني أداء املوظف وأودعه يف ملفه .

خص  ص ص   فحة إعالن   ات كامل  ة يف ص   حيفة حملي   ة واش  كر فيه   ا ك   ل موظ   ف 
 مسه وإجنازه الذي أسهمه .اب

 وفر فرتة راحة إضافية .
 امنح يوماً إجازة .

https://plus.google.com/u/1/100914291888017936224
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 كلف املوظفني الذين لديهم روح املبادرة باملهام اخلاصة .
 كلف املوظف بالقيام بعمل رئيس ليوم ما .

 امنح املوظف أسهماً يف شركة ما .
 شارك يف مصاريف تعليم أبناء املوظف .
  شركة ما .خصص كوبونات عضوية للموظف يف

 قدم تذاكر حلضور مناسبات رياضية أو ثقافية .
 من وقت آلخر بني املوظفني .وألعاباً مجاعية نظم مباريات ودية 

 خصص مكافأة لربنامج ) األفكار الالمعة ( .
إجعل امل وظفني يص وتون لص اف أفض ل م دير وأفض ل مش رف وأفض ل موظ ف 

 يف العمل للعام  مبتدئوأفضل 
 اجلماعي كلما أمكن .اإلجناز  كافئ

 امنح املوظف كرت خصم بالعالج يف مستشفى مشهور .
 أشعر املوظف بأثر عمله وإجنازه .

https://plus.google.com/u/1/100914291888017936224
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) أكث    ر األش    خاص أمهي    ة ( م    ن خ    الل ترش    يحات  الختي    اراق    رتح برن    امج 
 املوظفني بعضهم لبعض .

حدد لقب ) موظف العام ( للموظف الذي حيصل على أكرب عدد من ترشيح 
 زمالءه له .

 رص على حضور املناسبات الشخصية للموظف املبدع .اح
 امنح املوظف فرصة حضور دورات تدريبية أثناء الدوام الرمسي .

 امنح املوظف فرصة للتعبري عن رأيه بكل شفافية .
 . البناءةادعم املوظف املبادر يف قراراته 

 
 

 بالنسبة إىل قسمك . أكتوبرحدد املوظف املثايل لشهر  : مترين
 

 
 

https://plus.google.com/u/1/100914291888017936224
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 ة ) املوارد البشرية (سابعاحملاضرة ال
 : تعريف إدارة املوارد البشرية أوال

يف خمتلف املستويات أو  ن األفراد العاملنيأهي اإلدارة اليت تؤمن ب .1
ت املؤسسة هم أهم املوارد ومن واجبها أن تعمل على تزويدهم نشاطا

 ة العملالقيام بأعماهلم ملا فيه مصلحبكافة الوسائل اليت متكنهم من 
 .لحتهم ومص

وظيفية القرارات اخلاصة بالعالقات ال اإلدارة اليت تصوغهي و  .2
 . موظفيهاو  ؤسسةاملؤثرة يف فعالية امل

ية وتعويض املوارد البشرية عملية اختيار واستخدام وتنموهي  .3
 . العاملة يف املؤسسة
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 : تطور إدارة املوارد البشرية ثانيا 
 : أسباب ظهورها .أ
ساعد على ظهور  التوسع والتطور الصناعي الذي مت يف العصر احلديث  -1

دارة والصعوبات والصراعات بني اإل املشاكل تداعيالعاملية ، و  التنظيمات
 العاملني .و 
 الفكري والثقايف للعاملني وتطور األساليب اإلدارية .التطور  -2
زيادة القوانني اخلاصة بالعمل وحاجة املؤسسات إىل إدارة تعمل على   -3

 تنفيذ ذلك وحفظ حقوق العمل والعمال .
 . عاملنيعن ال التنظيمات العاملية اليت تدافعو  ظهور النقابات -4

املستعمل يف  باالصطالحا يتعلق كان فيم : تطور تسيري املوارد البشرية .ب 
ول وظيفة تسيري املوظفني ؤ دليل على مساملنظمات من أجل اإلشارة والت

أو األفراد وهذا املصطلح إىل حد ما ، وحسب التسلسل الزمين أخذ 
 : األشكال التالية

https://plus.google.com/u/1/100914291888017936224
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مدير            مدير األفراد رئيس مالحظني                موظف الذاتية   
    لبشريةاملوارد ا

 أمهية وأهداف إدارة املوارد البشرية : ثالثا
 : تكمن أمهية إدارة املوارد البشرية فيما يلي،  أمهية إدارة املوارد البشرية (أ 
 . هتتم باملوارد الرئيسية يف املنظمة و هم األفراد       -
 . ال توجد مؤسسة دون إدارة موارد بشرية       -
 .  ارات األفراد العاملني باملؤسسةتقوم بتطوير مه       -
  . تصنع اخلطط املناسبة للتدريب       -
 . تقوم بدراسة مشاكل األفراد ومعاجلتها       -
 . ختتار األفراد املناسبني لشغل الوظائف       -
 
 
 

https://plus.google.com/u/1/100914291888017936224
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هناك نوعني من األهداف مها املشاركة ،  أهداف إدارة املوارد البشرية (  ب
 :  والفعالية

 : وتتمثل فيما يلي ،املشاركة       -1
 استقطاب واختيار املوارد البشرية القادرة على حتقيق أهداف املؤسسة       •
. 
التعريف باملؤسسة بشكل سليم حبيث يرغب طاليب العمل يف        •

 . االنضمام إىل املنظمة
 . االحتفاظ باألفراد الناجحني يف عمليات االختيار       •
 . ار اليد العاملة يف املنظمةاستقر        •
وهي جعل القوى العاملة تنجز ما يطلب منها بنجاح  الفعالية :      -2

 : ومثابرة وهي مرتبطة بعدة عوامل منها
  . حتفيز األفراد -
 . تطوير قدراهتم ومهاراهتم  -
 . جديدة واملواد الكفيلة لتحقيق ذلك مدهم مبهارات -

https://plus.google.com/u/1/100914291888017936224
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 . مساعدهتم على التواصل إىل األداء املرغوب فيه -
 

 وظائف إدارة املوارد البشرية : رابعا
 : الوظائف الرئيسية إلدارة املوارد البشرية ( أ
 إلدارة املوارد البشرية وتتمثل فيما يلي : ساسية: الوظائف األ1 -أ
األنشطة واملهام املكونة  ين هذه الوظيفة التعرف علىوتع : حتليل العمل -

للوظيفة وحتديد املسؤوليات امللقاة على عاتقها وتصمم الوظيفة 
 . بشكل مناسب وحتديد مواصفات من يشغلها

املنظمة من أنواع وأعداد  تعين حتديد احتياجات : ختطيط القوى العاملة -
 العاملنيطلب املؤسسة من  العاملني ويتطلب هذا حتديد

وحتديد ما هو معروف ومتاح منها واملقارنة بينها لتحديد صايف 
  . يف القوى العاملة للمؤسسة العجز والزيادة

https://plus.google.com/u/1/100914291888017936224
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وهتتم هذه الوظيفة بالبحث عن العاملني يف سوق  : االختيار والتعيني -
طلبات التوظيف  على تعيني املؤهلني بعد االطالعالعمل و 

 . ختبارهموا
لكل  السقف األجريهتتم هذه الوظيفة بتحديد و  : جورتصميم هيكل األ -

 ، كما هتتم الوظيفة بإدارة سليمة لنظام األجور،  وظيفة 
 أي الوظائف اليت تأيت بعد حتسني الفرد يف عمله : ثانوية: الوظائف ال 2 -أ

 ، وهي :
عادل لألداء املتميز وميكن  وتعين منح مقابل : تصميم أنظمة احلوافز  –

املني على أدائهم اجلماعي فتظهر احلوافز الفردية حتفيز الع
 املنظمة ككل أداء واحلوافز اجلماعية وأيضا هناك حوافز على

. 
هتتم املؤسسة مبنح عامليها كمزايا  : تصميم أنظمة مزايا وخدمات العاملني -

معينة مثل املعاشات والتأمينات اخلاصة باملرض 
مات للعاملني والبطالة كما هتتم املنظمات بتقسيم خد

https://plus.google.com/u/1/100914291888017936224
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يف شكل خدمات مالية واجتماعية رياضية وقانونية 
 . وقد متتد إىل اإلسكان واملواصالت وغريها

موظفيها ويتم ذلك من  هتتم كل مؤسسة تقريبا بتقييم أداء : تقييم األداء -
خالل أساليب معينة وغالبا ما تقوم بتقسيم الرؤساء املباشرين 

ة للعاملني وبغرض التعرف على هبدف التعرف على الكفاءة العام
 . أوجه التطور يف األداء

متارس املؤسسة أنشطة التدريب بعرض رفع كفاءة األفراد  : التدريب -
ومعارفهم ومهاراهتم وتوجيه واجتاهاهتم  و أنشطة معينة على الشركة 
أن حتدد احتياجات املرؤوسني للتدريب وان تستخدم األساليب 

 . هذا التدريب يم فعاليةوالطرق املناسبة وأن تق
الوظيفية  هتتم هذه الوظيفة بالتخطيط للحركات : ختطيط املسار الوظيفي -

املختلفة للعاملني يف املؤسسة وعلى األخص فيما خيص النقل 
والرتقية والتدريب وحيتاج هذا إىل التعرف على نقاط القوى 

 لدى الفرد ونقاط الضعف لديه .

https://plus.google.com/u/1/100914291888017936224
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 : وظائف العالقات والدعم -ب
وهي وظيفة هتتم بتنظيم العالقات مع التنظيمات  العالقة مع النقابات : -1

الشكاوي  مثل ( والتطرق إىل املوضوعات النقابات العمالية )
 . والنزاعات العاملية والفصل من اخلدمة

وهي هتتم بإجراءات احلفاظ على سالمة العاملني :  أمن وسالمة العاملني -2
 . ت النفسية السليمة هلمواألمن والصحة االجتاها

وهتتم هذه الوظيفة بتحديد ساعات العمل ساعات وجداول العمل :  -3
والراحة واإلجيارات وفقا لنظام يناسب طبيعة املؤسسة ووضع نظام بتكفل 

 . بكفاءة العامل
 

 : موقع إدارة املوارد البشرية يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة خامساً 
رح الرمسي املقرر من قبل إدارة املؤسسة حبيث إن اهليكل التنظيمي يعين الص

أهنا تبني مجيع النشاطات والعمليات التنسيقية واملهام املختلفة اليت يوكل هبا 
وألمهية إدارة املوارد البشرية وارتباطها بالقرارات أعضاء املؤسسة . 

https://plus.google.com/u/1/100914291888017936224
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أن ترتبط هذه اإلدارة بأعلى رأس يف  ، فقد بات من الضروري ةسرتاتيجياال
ارة العليا ، وترتبط هبا كل النشاطات الداخلة يف صلب أعماهلا ، مع اإلد

 متتعها بقدر عال من الصالحيات اإلدارية .
 يمنوذج هليكل تنظيمي إدار 

          

                    
 

 رئيس جملس اإلدارة 
 املدير العام   أو

 مدير
 املوارد البشرية 

 مدير
 ؤون الفنيةالش

 مدير 
 اإلدارة واملالية

 مسؤول
  واألجور الرواتب 

 مسؤول
 املزايا واحلوافز 

 مسؤول 
 شؤون املوظفني

 مسؤول 
 األمن والسالمة املهنية

 مسؤول
 التدريب والتأهيل والتقييم

 مسؤول
 اخلدمات
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 ( ثامنة ) مهارة التواصلاحملاضرة ال
 هل جتيد لغة التفاهم مع مرؤوسيك ؟ 
  هل حتتاج يف بعض األوقات ألن تعيد ما تريده على موظف ما لعدم

 تيعاب من أول مرة ؟قدرته على االس

 هل تنصح موظفيك على انفراد أم أمام باقي املوظفني ؟ 

 هل تغضب ؟ 

 هل جتد بأن مرؤوسيك يعجبهم احلديث معك ؟ 

 هل جتادل مرؤوسيك دائماً ؟ 

 هل تعتقد بأنك أكثر بالغة من مرؤوسيك ألنك مديرهم ؟ 

  جييد فن الكالم واحلوار ؟ اموظفهل يف قسمك 

 وار ، سواء أن كانت حجتك قوية أم ضعيفة ؟هل تتمسك برأيك يف احل 

 هل أنت مستمع جيد ؟ 

https://plus.google.com/u/1/100914291888017936224
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  هل تقاطع مرؤوسيك أثناء حديثهم على أساس أنك مدير ولك احلق
 يف ذلك ؟

 هل الحظت أن موظفيك يسكتون إذا دخلت أنت مكاتبهم ؟ 

  هل تعتقد أن مالزمة مرؤوسيك الصمت أثناء العمل هو من هيبتك
 فيهم ؟

  ؟هل أنت حماور جيد 

 على ماذا تستند يف حواراتك ؟ 

 ماذا تفعل لو أفحمك أحدهم يف حوار بينك وبينه ؟ 

 أي احلجج هي قوية عليك ؟ 

 هل تعتقد أن اإلدارة العليا جتيد فن احلوار واالتصال ؟ 

 هل تعتقد أن فن احلوار واالتصال من أساسيات املدير الناجح ؟ 

 هل تناقش مشاكل قسمك هبدوء ؟ 

  ؤوسيك يف حالة التقصري ؟هل تتقبل أعذار مر 

 هل حتاور اإلدارة العليا أم جتادهلا أم تلتزم الصمت يف أغلب األحوال ؟ 
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هو الفن الذي يؤهل املدير على خلق قنوات اتصال قوية  :ل مهارة التواص
وفيه ومن خالله يتبادل  مع موظفيه أو أية جهة تربطها مصاف مع املؤسسة ، 

ويقضي املدراء عادة أوقاهتم على النحو اء ، الشخص احلقائق واألفكار واآلر 
 التايل :

 * اتصاالت خارجية هلا عالقة بالعمل .
 * التواصل مع املرؤوسني .

 * اتصاالت باملستوى اإلداري األعلى .
 * إجناز بعض األعمال الفنية .

أدوات         أدوات اإلرسالمرسل         عناصر االتصال :
 يصال الصوت والفكرة مبفهومية واضحةإقبل       مست        االستقبال  

                انتظار اجلواب .                                 
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 أمهية االتصاالت :

 ) بناء القناعات ( . لتوجيه سلوك األفراد اجتاه األهداف املرغوبة .1

 اجلهات ذات االختصاص .البيانات واملعلومات إىل  نقل .2
  الفكري بني املوظفني . تدعم التمازج .3
 التواصل مع األفكار املطروحة من قبل العاملني . .4

 : عوامل تزيد من فاعلية االتصاالت

 . الثقة يف مصدر الرسالة .1

 . املعرفة والوعي الكامل لقيمة املعلومات والبيانات .2
 .لغة مفهومة  .3
  . اختيار الوقت املناسب .4
 .استخدام املؤثرات الدالة  .5
 . جذب االنتباه الكامل .6
 .التحدث بطريقة مشوقة  .7
 .ضرب األمثلة واستخدام وسائل اإليضاح  .8
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 .عدم التسرع يف اختاذ القرارات  .9
 . اختيار املكان املناسب إلبالغ املعلومات. 10
 . تنظيم األفكار قبل عرضها. 11
 . اإلنصات جيدا. 12

 : املهارات التسع يف االتصال الشخصي الفعال

 يعية .تصرف بطب .1

 املظهر واهلندام . .2

  ال تغادر املزحة اللطيفة الغري خمدشة . .3

 استخدام طبيعي لإلشارات . .4
  فسح اجملال ملشاركة الطرف املتلقي . .5

 االنتباه إىل وضعيات اجللوس أو الوقوف . .6
 ة استخدام اللغة مبا يف ذلك السكتات . إجاد .7

 استخدام العني بشكل فعال من خالل اإلمياءات . .8

 التصرف بالصوت ونربة الكالم .     .9
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 مهارات مطلوب من املدراء االعتناء هبا :
 لوضع اخلطط . توقع احلدثمهارة  -
 مهارة القدرة على إدراك وحتليل املواقف . -
 الفعل املناسب .سرعة رد مهارة  -
 فهم آراء اآلخرين ومقاصدهم عن التحاور واالجتماع .مهارة  -
 املرونة املعقولة للتأقلم مع ظروف البيئة احمليطة .مهارة  -
 التوفيق بني األضداد .مهارة  -
 التخمني واالستنباط .مهارة  -
 تقومي السلوك السيئ .مهارة  -
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 كيف أجعل املوظف يطمئن للحوار معي ؟
 اجعل املوظف يطمئن أنه مل يستدرج . .1
 اجعل املوظف يطمئن بأنك مستودع جيد ألسراره الشخصية . .2

 اختار لغة بسيطة يفهمها املوظف . .3

 اختار الوقت املناسب للتفاهم والتحاور مع املوظف . .4

 ال حتاور موظفاً وال تسأله عن أي من خصوصياته أمام زمالئه . .5

 ه .اجعل املوظف يشعر بصدق استماعك ل .6

 اجعل املوظف يطمئن وهو يف اسرتساله بالكالم . .7

 ال تقاطعه إال للمداخلة الضرورية . .8

 شجع قدرات التعبري فيه ، وشجع لباقته . .9

 أثين على علميته يف احلوار . .10
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 ( تاسعة ) فن االنصاتاحملاضرة ال
 كيف هي حقيقة تعاملك مع موظفيك ؟ 
 هل أنت منظم ألعمالك ؟ 

 هل أنت منظم ألعمال مكتبك ؟ 

 ملك ؟هل تستعني مبواهب موظفيك يف ع 

 هل أنت متعاون مع املدراء اآلخرين ؟ 

 هل تسبق العقاب على الثواب ؟ أم العكس ؟ 

 هل أنت متميز بروح الدعابة ؟ 

 هل أنت حازم يف مراقبة تنفيذ األعمال ؟ 

 هل أنت واقعي ؟ 

 هل تتصرف على أساس أنك القدوة ؟ 

 هل أنت متفائل يف عملك ؟ 

 لية اإلنتاجية ؟هل أنت مستعد للتضحية من أجل النهوض بالعم 
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 هل والؤك كبري للمؤسسة ؟ 

 هل تعتقد أن املؤسسة ال تستطيع االستغناء عن خدماتك ؟ 

 هل تعتقد أن هذه الدورة التطويرية قد أفادتك ؟ 

  هل تعتقد أنك انتبهت إىل مسائل كثرية يف اإلدارة من خالل هذه
 الدورة ؟

 هل يف نيتك العمل مبوجب ما تعلمته من الدورة ؟ 

 قد أن العمل مبوجب ما تعلمته من الدورة هو أمانة يف عنقك ؟هل تعت 

 هل تقوم بنقل كل ما تتعلمه يف هذه الدورة إىل زمالئك ؟ 

 هل تعتقد أن العلم الذي تتلقاه يف هذه الدورة واجب نشره ؟ 

 هل تعتقد أنك تقدم خدمة كبرية للوطن ؟ 

 هل يهمك تقدم املؤسسة اليت تعمل هبا وتطورها ؟ 

  ؟ نصت جيدمهل أنت 
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 ، وهي : يتطلب اإلصغاء مديراً مدركاً لثالثة أمور يف اإلصغاء : اإلصغاء

وه و عن دما يك ون امل تكلم متحي زاً أو متبني اً نف س الفك رة ال يت  ز:      التحيّ  . 1
 . وعندها فإنه يبتعد عن احلياة والتجرد يتكلم عنها

إلش ارات ال يت تص در لغ ة اجلس د أي ا واملقص ود هب ا:    املرئي ة اإلش ارات. 2
 موقع  ة  : وُتظه  ر ه  ذه اإلش  ارات م  ن امل  تكلم دون جه  داً من  ه

 . . وخيتلف معىن هذه اإلشارات باختالف الثقافات بصدق

وهذه هلا عالقة بنغمة املتكلم ونربته وهذه اإلشارات  : الصوتية اإلشارات. 3
 . اليت جيب عليك فهمها تتضمن الرسالة اخلفية

 : اآلخرين صنع التفاهم مع
اإلس هام  إن مسؤولية املدير أو القائد فتح جمال النقاش وتشجيع الزمالء عل ى

، وعل  ى الوص  ول إىل تف  اهم مش  رتك  يف ح  وار ب خنض  اء يس  اعد عل  ى تط  وير العم  ل
وهذا التفاهم يُعّزز إحساس جمموع ة امل وظفني بوج ود ه دف  ، اجملموعة ضمن
 . لعملهم حمدد
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الذي  ، ولكن املدير الناجح هو األمور الصعبة إن فتح باب النقاش يعترب من
يس  تطيع اس  تثمار ه  ذا األم  ر ع  رب ص  نع تف  اهم ب  ني امل  وظفني وتوجي  ه ق  درة ك  ل 

 . احتمال أراء اآلخرين، وكسب والئهم واحد على
 

 مهارة اإلنصات :
 القواعد لذلك منها :

  . القاعدة األوىل : النظر إىل الشخص الذي يتحدث إليك 
 التشجيع على إلقاء األسئلة نيةالقاعدة الثا : . 
 عدم مقاطعة املتحدث القاعدة الثالثة : . 
 إذا اض     طررت للمقاطع     ة ف     ال تلج     أ إىل تغي     ري  القاع     دة الرابع     ة :

 . املوضوع
 أن تصغي مع استبعاد العاطفة القاعدة اخلامسة : . 
 أن تكون مصغياً متجاوباً  القاعدة السادسة : . 
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 حكم يف العمل :
 يضحي وآخر من يستفيد ، تفلح يف الدنيا واآلخرة . كن أول من 
 . عملك شرفك 

 . تبخاً ملستحيل وبورك املبدعون 

 . ليس العربة يف الفشل ، لكن العربة يف كيفية صنع النجاح من الفشل 
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 ( عاشرة ) إدارة االجتماعاتاحملاضرة ال
  ؟ هل تعتقد بفائدة االجتماعات الدورية  

 هل قمت بإدارة اجتماع من قبل ؟ 

   كان عدد احلضور ؟إذا كنت قد أدرت اجتماعاً من قبل ، كم   

 ؟  هل صادفك حضور اجتماعات غري جمدية 

 هل مشاركتك يف االجتماعات فعالة ؟   

 هل تنصت جيداً ملا يطرح يف االجتماعات ؟ 

 هل تكتب كل ما يطرح يف االجتماعات ؟   

 هل حتضر االجتماعات مبكراً ؟ 

  هل أحسست ولو مرة أن لباقتك ختونك يف طرح أمور معينة يف
 ماعات ؟االجت

 هل يعجبك أن تطرح أمورك مكتوبة أم مشافهة يف االجتماعات ؟ 

 هل حتقق لقاءات مع مرؤوسيك بشكل مستمر ؟   
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 هل طالبك أحد موظفيك بعقد اجتماع لقسمك ؟ 

 هل ختشى النقاش يف االجتماعات ؟    

 هل تعترب االجتماعات ساحة لتبادل االهتامات ؟ 

 مسؤولية مديرها فقط ؟ هل تعترب أن إدارة االجتماعات هي 

 كيف تتعامل مع املتأخر عن حضور االجتماعات ؟      

 كيف تتعامل مع الثرثار يف االجتماعات ؟ 

 كيف تتعامل مع الصامت يف االجتماعات ؟       

 كيف تتعامل مع الذي يطرح من أجل الطرح يف االجتماعات ؟ 
 

  شخصني أوهو تبادل للمعلومات واألفكار بني تعريف االجتماعات : 
   ، وهي : أكثر هلم أدوار فاعلة وذلك إلجناز نتائج حمددة

 لتحقيق والبدائل الوسائل آخر لذاهتا ، اجعلها هدف وليست وسيلة •
 . األهداف

 . ثقافة اجملموعة والطريقة اليت يدار هبا العمل داخل اجملموعةعن ري تعب •
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 جودة تقاس اوهلذ فقط القائد اجملتمعني  وليس كل مسؤوليةيف سريها  •
   . املشاركني جبودة االجتماعات

 
 أمهية االجتماعات :

 باألعمال  . للقائمني مهمة معلومات تقدم .1

 آرائهم  . عن للتعبري األشخاص هلؤالء الفرصة تعطي .2
 اخلربات  . ومعرفة األفكار وتقييم استكشاف خالهلا من ميكن .3
 .   إمجاعي اتفاق إىل الوصول يتم .4

 لتعليم  .وا للتدريب جيد مكان .5

 العمل  . فرق لتشكيل ذهبية فرصة اإلدارة متنح .6
الفردية   من شرعية أكثر االجتماعات خالل من املتخذة القرارات .7

. 
االجتماع خيلق جوًا من االلتزام حبيث يأخذ كل فرد على عاتقه  .8

 . تفق عليه مهمة تنفيذ ما
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 تنيالرو  على وتقفز الورقية األعمال من تقلل الفّعالة االجتماعات .9
 . 

 
 أدوار أعضاء االجتماع :

 قائد االجتماع :  .1
 االجتماع  ووضع  جدول  األعمال  توضيح هدف.    

 لالجتماع . النهائي والتوجه العام السري عن األول املسؤول يعترب 

 واحدة   بوتقة يف املشاركني كل عن ما يصدر صهر.    

 املشاركني ومسؤوليات أدوار توضيح . 

 املشاركني   بني النسجاموا األلفة روح إجياد.            

 قائد . وليس عضو كأنه النقاش يف يشارك 
   القرارات  تنفيذ السلطة  يف من أكثر اإلقناعيستخدم. 
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 منسق االجتماع : .2
  فض  النزاع  بني  املشاركني.       

   اآلراءتوضيح  نقاط  االتفاق  واالختالف  بني  . 

   حتديد  موضع  النزاع.             

 وترتيب النقاش . تنظيم 
   يبقى  حمايد  بني  األفكار  املتعارضة. 

 
 أمني سر االجتماع :. 3
 جبدول  األعمال  التذكري.    

 واإلبداعية اجليدة األفكار تدوين .   

 القرارات تسجيل  .  

 املعلقات  . سلة مجع  وتدوين 

 بند   لكل ضبط  الوقت.     

 والتفصيالت  . احلواشي كثرة ندع الرئيسي األعمال جبدول التذكري 
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 املشاركون : .4
 الوقت  احملدد  يف احلضور.   

 ونفسياً  ذهنياً  لالجتماع املسبق اإلعداد.   

 مفيدة أفكار تقدمي .   

 فّعالة  . أسئلة طرح   

 االهتامات وتبادل الكالم جتنب  مقاطعة .  

   ومتكاملة . ناضجة غري أحكامإصدار  يفاإلسراع عدم 

 تاالقرار  يفإمجاع   الوصول  إىل .  

 عليه  املتفق الوقت يف تاالقرار  من اجناز  املطلوب.  

  
 مشاهد يف االجتماعات :

 .  يتأثران باجملموعة التفكري الفردي والسلوك الفردي .1
 الضغط على املشككني يف صحة آراء األكثرية . . .2

 تراجع يف حجم األفكار اخلاطئة .  .3
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 األفكار .اجملامالت اليت قد تظهر يف توحيد  .4

 الصمت ومعناه داخل االجتماع . .5

 التحفظات . .6

 كثرة الكالم وقلة الفعل . .7

 مهذبة بطريقة بعضاً  بعضهم يف االجتماع يدرس املشاركون .8
 ولبقة .

 بعضهم  بعضاً .  ملعرفة خلفيات ومواقف يسعى املشاركون .9

 كالمية  . مناقشات يف االهنماك .10

 بعضاً  . بعضهم املشاركون يتحدى قد .11

 يات بني املتضادين .التسو  .12

 .  األمام إىل األمور لتحريك حتالفات صنع .13

 القرارات . يف إمجاعاً  إىل املشاركون يصل .14

 .    ومؤثرة ومدعومة بكفاية فّعالة حيصلون على نتائج .15
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االجتماع   يف آخر كل شيء على واإلنتاج األداء فيها يتفوق .16
. 

 

 إجراءات االجتماعات :
 .  ( األعمال جدول ضوحو  )  -:  قبل االجتماع ما. 1

 .  انعقاده قبل االجتماع  حيدد جناح %  من 80 أن يقال   
 واستفراغ هللا مع العهد وجتديد األجر واستشعار النية استحضار ( أ

 . إلتقان  العمل والطاقة واجلهد الوسع

 -االجتماع  : هلذا التخطيط ( ب

 األعمال  جدول حتديد . 

 الزمان ، املكان ، األشخاص   حتديد .  

 .  فّكر  يف  أعباء  املشاركني 
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  احلاجة زادت العدد زاد كلما ألنه ما ميكن أقل العدد اجعل 
إجياد الوقت  يف وصعوبةواإلدارة  السيطرة من مزيد إىل

 .    للمشاركني املناسب
 -: االجتماع ضرورة االشرتاك يف عوامل حتدد ( ج

  مدى  املشاركة  يف  صنع  القرار.      

  ددةتوفري معلومات حم  . 

  معينة أو مهارات حمددةتوفري خربة  .  

  خالل تدريبه وتعليمه ناسب مناملبديل الهتيئة   . 
 .   املواضيع الصعبة اليت حتتاج إىل إعداد وتفكري مسبقحتديد  ( د

 

 التسهيالت ( . )  -:  تنظيم وهتيئة مكان وظروف االجتماع ه (

  التهوية. 

   احلرارة  املالئمة. 

  اإلضاءة . 
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   الشاي  ، القهوة   ،ملاء ا. 

    ألوراق  ، األقالم  ،  السبورة ا    

 جوال ( . ) ضوضاء يلفت االنتباه عدم وجود ما ( ، ) 

، بالسؤال عن حاهلم   إراحة عقول اجملتمعني  -التطهري  : و(
 . وأسرهتم على أن يتم  ذلك  بسرعة ودون تصنع

              .  كلمة  تذكريية 
 .على  عقليات  ونفسيات  اجملتمعني  التعرف   ( ز

 .رؤية  مجيع  املشاركني  يف  االجتماع  ح(
 واملناقشة ةاحملاجّ كان هناك  شخصان  معروف أهنما كثريا إذا   ( ك

جبانب أو مقابل بعضهما يف  فيما بينهما فمن األفضل أال جيلسا
 االجتماع .      

 ( القيادة  فن ) مارس -:  أثناء االجتماع. 2

 . األعمالتزام  جبدول  االل ( أ
 .  ابدأ يف الوقت احملدد وإن مل حيضر بعض املشاركني ( ب

https://plus.google.com/u/1/100914291888017936224
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 .األعمال  بنود جدول الوقت حسب قسم وجزء ( ت
 ساعتني ونصف مدة االجتماعات عنتزيد  أن ال من األفضل ( ث
. 
 من ( بعد  ساعة دقائق 10) اسرتاحة  قصرية  فرتة  أعط ( ج

 االجتماع .

 . الأبدأ االجتماع بشرح جدول األعم ( ح

 األولويات . رتب ( خ
 )ضبط سري النقاش ( . القضية اليت بدأت هبا انتهي من ( د
 راقب  انعدام  االنتباه  والرتكيز  . ( ذ
 تفاعل  مع  ما يقوله  املشاركون  . ( ر
 . استغل خربات املشاركني ( ز
 حاول  الدمج  بني  وجهات  النظر  املختلفة . ( س
  يف التنفيذأفضلية  تعرض اقرتاحاتك كأهنا حلول هنائية وهلاال  ( ش

 . 
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 اشكر  واثين  على  الفكرة  والعمل  اجليد  ( ص

 التعامل  مع  اجلميع  مبعيار  واحد . ( ض
شّجع  اجلميع  على االشرتاك  يف  النقاش  وطرح  وجهات   ( ط

 نظرهم  .
 اهني االجتماع أو أجله  إذا رأيت أنه األنسب . ( ظ
 استخدم  الربع  الساعة  األخرية  كاألوىل  . ( ع
 .  من نتائج ودّون وسّجل املهم منها هخرجت ب خلّص ما ( غ
 .  (اإلبداعية  التقليدية ) غري ال  تصادر  األفكار ( ف

 ( ) املتابعة  والتشجيع  -:  بعد االجتماع ما. 3

  -االلتزام  :  ( أ

 الذي تقرر يف االجتماع ؟ ما 
  سيتابع تنفيذ القرارات ؟من . 
  ستكون القرارات حيز التنفيذ ؟ .مىت 
  -املساندة  : املتابعة  ،  ( ب
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   يتابع تنفيذ ما قد مت إقراره .األمني ، 
  متابعة ما يرفع له من قبل األمني خبصوص تنفيذ  القائد ،

 قرارات االجتماع .

  -التقييم  : ( ج

اإلدارة    

 املشاركني     
  األعمالجدول   
  الزمان 
. املكان 
  -التقييم  : وسائل    ( د

 كتابة  أمساء (   ) دون  استبيان 
   املقابلة 
 الذايت  . التقييم 
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 ) التحفيز  والتجديد (  -التنشيط  : .4
 احليوية  والنشاط  لالجتماعات .  إعادة 
 .  كسر  الروتني  والرتابة  والقضاء  على  السآمة  وامللل 
 .  التذكري  الدائم  بأمهية  االجتماعات  الفعالة 

   والوسائل  .  واألسلوبيف  العرض    واإلبداعالتجديد 
 

 مسات االجتماعات الغري الفعاّلة :
 .  تأجيل االجتماعات .1

 بدأ  االجتماعات  يف  وقت  متأخر عن موعده.   .2
 .  عمالغياب جدول األ .3
 عدم  استعداد  املشاركني  واألمني . .4
 .  احتكار احلديث واملناقشة .5

اقتصار  االجتماع  على  تبادل  املعلومات  فقط  دون اختاذ   .6
 قرارات .
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 . مقاطعة األعضاء  بعضهم  لبعض .7
 االجتماع  .  أثناءكثرة  املناقشات  اجلانبية   .8
 .عدم  االلتزام  واملتابعة  لتنفيذ  القرارات   .9

 الشعور  بعدم  أمهية  االجتماعات  . .10
 .  عدم وضوح آلية أخذ القرار .11

 كثرة  االستطرادات  واحلواشي  . .12
 التأثر  برأي  اجملموعة  . .13
 الرتابة  والربود  وعدم  احلماس  . .14

 مبدأ مهم : انصياع األقلية لرأي األكثرية مع احرتام رأي األقلية .
 

 احملاضرات واحلمد هللانتهت 
 
 الدويلاملدرب 

 حقي إمساعيل البيايتجومرد 
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