معلىمات أساسية
لألقسام اإلدارية
إعداد
 -أ.د/أحالم علً عبد المقصىد

 من اإلداريين :أ /حمدي محمد الحسيني2012-2011

مقدمة
تعد تىمية الموُاد الشروه ً م يو ه ه َ يهؤسويه اوبيم يٍموب وّ
تعز ز الق دات االوتبجيً َالتىب سيًَ ،لذا الب يوه تُييهٍوب َالمفب وً اايٍوب
َت د شٍب حتوّ منوه االسوتهب ل الم اوّ يىٍوب َنلوال يوه يومم ترو يعٍ
َ عٍ لمجتٍب َالتميز َتٍيئً المىبخ المىبسب الذِ ىمّ االبتنبد َاالب اع.
َ ق تطهأ ااّ الفيبل الُييهية لاعبيل أَ المُيف تغييوهات يعيىوة قشقوب
لمتطاشبت العمل الُييهّ َالمصافة العبية  ,لذا كهل المرهع لامُيف العبم
م العبيل جماة يه الفقُق ح ٌب ّ القوُاوشه َالاوُا و َ وّ يقببول نلوال
ألزيً بُجشبت يف ل ال ُز يخبلهتٍب بباتشبدٌب يه الى بم العبم.
َلنّ رعه المُيوف بم مُاوة يوه االحبسويل ال مياوة ي ول القشوُم
َالسعب ل َاالستمتبع ت بي وهسً ََييهتة التوّ وإ ِ يٍبيٍوب َالمإسسوً
التّ عمل بٍب َالتّ تفُم اماً َيه ث حيبتً كاٍب ئلّ يتعة حقيقة ت عاً
قشل ااّ اماً ٌَُ داض كل الهضب يإ ِ اماوً بنهوب ل َاقتو اد َبمسوتُِ
أ ا يتميز ,نبن لزايب ااّ المإسسة أن تٍئ لً الشيئة المىبسشة لاُصُم بً
الّ أااّ يستُِ يه الهضب الُييهّ .

َ لافن ااوّ يو ِ و وب العوبيايه َيسوتُِ كهوب اتٍ وّ أاموبلٍ
الفبلية َالفن ااّ اينبوية الىٍُض َالتق م لاهوه وّ المسوتقشل َتفماوة
يسإليبت أكشه أَ تهقية لُييهً أااّ الب يه داسة َتفايل أ ا ٍ لعماٍ
َيمح ً ساُكيبتٍ َتصه بتٍ أثىب العمل-يب سمّ تقيي اال ا  ٌُ َ -أ ضب
امايووة ووت بمُجشٍووب تق و ه جٍووُ العووبيايه بروونل يىصووف َاووب م لت ووهِ
ينب أتٍ َنلال ببالستىب الّ يع الت يب ى زَن يه أاموبمَ ،امايوة التقيوي
لأل ا ٌذي ٌّ اماية َد ة تتنهد غبلشب ااّ سوىة أَ أقول يوه نلوال حسوب
قشيعة الُييهً .

ويىجز

ٌذا النتيب كل يب ٍ

المُيف ّ كل شئُن حيبتً الُييهية يوه

قووُاويه تف و يبلووً َيباايووً ,احتيبجبتووً الُييهيووةَ ,كووذا يتطاشووبت الُييهووة
الفسية َالمعىُ ة.

فهرس
 -وشذل اه قبوُن العبيايه الم وييه ببل َلة َتع متً دق
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 يعب يه ايتيبد َتعييه َتهقية القيب ات اإل اد ة قشقبً لمُا قوة َااتموب ي اولالناية
 حهكة المُيف أثىب الخ ية حقُق ََاجشبت المُيف العبم الت د ب اال ادِ تىميً َاا ا القيب ات اال اد ة المرنمت اال اد ة َكيهية امجٍب َاتخبن القهادات الهضب الُييهّ -تقيي

األ ا

