إستبٍبٌ انهجُت انُقببٍت نًٕظفً إداسة انًذٌُت انصُبعٍت بذسٍبء
عزٌزي انعبيم فً انًذٌُت انصُبعٍت بذسٍبء سأٌك انًٕضٕعً ٔانشفبف ْٕ أدذ األدٔاث انشئٍسٍت الستًشاس َجبح انعًم فً
ْزا انصشح انصُبعً كَّٕ ٌشٍش إنى انُقبط اإلٌجببٍت فً انعًم نتعزٌزْب ٔانُقبط انسهبٍت نهٕوٕف عهٍٓب ٔيعبنجتٓب َٔرشا ألٌ
االستبٍبٌ ْٕ أدذ أكخش ٔسبئم جًع انبٍبَبث استخذايب فً انبذٕث انًتُٕعت فئَُب َضع بٍٍ ٌذٌك ْزا اإلستبٍبٌ يتضًُب
يجًٕعت يٍ األسئهت انًتعهقت بئدذاث انهجُت انُقببٍت نًٕظفً إداسة انًذٌُت انصُبعٍت بذسٍبء آيهٍٍ يُك اإلجببت بكم دوت
ٔيٕضٕعٍت ٔيصذاوٍت نًب نشأٌك يٍ أًٍْت فً َجبح ْزِ انتجشبت ( انهجُت انُقببٍت ) نًب نٓب يٍ أهمية قصوى في التطوير
اإلداري واإلنتاجي ٔببنتبنً إستًشاس انُجبح نهًكبٌ انزي تكسب فٍّ نقًت عٍشك شبكشٌٍ تعبَٔك .

أٔال  -تشكم َقببت انعًبل تُرٍى دائى ٔيستًش ٔدًٌٕوشاطً ٌؤسسّ انعًبل ٌٔسٍشَّٔ نم ( ٚشخٗ اإلخبثخ
ة َؼى أٔ ال ) :
 -1انذفبع ػٍ أَفسٓى ف ٙانؼًم .
َؼى

ال

 -2نزسس ٍٛظشٔف ػٛشٓى .
َؼى

ال

 -3نزسس ٍٛظشٔف ػًهٓى .
َؼى

ال

 -4نألسجبة انثالثخ آَفخ انزكش .
َعى

ال

حبٍَب  -نُقبببث انعًبل دٔس ْبو فً بُبء انًؤسست دٍج أَٓب تهعب انعذٌذ يٍ األدٔاس يُٓب ( ٚشخٗ اإلخبثخ
ة َؼى أٔ ال ) :
 -1انؼًم كسهمخ ٔصم ث ٍٛاإلداسح ٔانؼًبل.
ال
َؼى
 -2انًسبًْخ ف ٙسسى ئسزشارٛدٛبد انؼًم ٔرسس ٍٛظشٔفّ.
ال
َؼى
 -3انًسبًْخ ف ٙسٍ انزششٚؼبد ٔانمٕأَ ٍٛرطجٛمٓب.
ال
َؼى
 -4رذسٚت انؼًبل ف ٙانًدبل انفُ ٙأٔ انؼًم انُمبث.ٙ
ال
َؼى
 -5انؼًم ػهٗ رٕػٛخ انؼًبل ف ٙأداء أػًبنٓى طجمب نهمٕاَ ٍٛانًؼًٕل ثٓب.

ال
َؼى
 -6رشسٛخ فكشح انًسبفظخ ػهٗ انؼًم ٔئرجبع انمٕاَ.ٍٛ
ال
َؼى
 -7انًسبًْخ فَ ٙشش انزٕػٛخ نشفغ اإلَزبج .
ال
َؼى
 -8انًسبًْخ ف ٙػًهٛخ اإلسشبد ٔانزٕخ ّٛنهؼبيه ٍٛيٍ خالل انؼًم ػهٗ خذيخ انصبنر انؼبو نهًإسسخ فٙ
انسفبظ ػهٗ انًكبٌ ٔانسذ يٍ انٓذس ٔانٕلذ انضبئغ ٔاإلسزغالل األيثم نهًٕاسد ٔانطبلخ .
َؼى

ال

 -9أٌ ٚكٌٕ نهدُخ انُمبثخ دٔس يٓى ف ٙرسضٛش ئضجبسح انزمبػذ نهؼبيم يٍ خالل رًزؼٓب ثصالزٛبد رخٕنٓب
يشاخؼخ انزأيُٛبد اإلخزًبػٛخ ٔاألخٓةح انشلبثٛخ ٔيٛشْب يٍ األدٔاس انًخزهفخ انز ٙيٍ شأَٓب ئخزةال انةيٍ
ٔثبنزبن ٙرمذٚش نهؼبيم انًزمبػذ ثؼذ خذيخ طٕٚهخ ف ٙيإسسزّ .
َؼى

ال

حبنخب  -ستب يجًٕعت األْذاف انتبنٍت نُقببت انعًبل دسب دسجت األًٍْت ببنُسبت إنٍك :
 -1رًثٛم أػضبئٓب ٔانذفبع ػٍ يصبنسٓى .
 -2رًثٛم أ٘ فشد يٍ أػضبئٓب ثُبء ػهٗ طهت يُّ .
 -3رسصٛم االشزشاكبد انًمشسح نهؼضٕٚخ ٔئداسح يًزهكبرٓب .
 -4ضًبٌ صسخ ٔساليخ انؼبيه. ٍٛ
َ -5شش انٕػ ٙانُمبث ٙث ٍٛاألػضبء .
 -6سفغ انًسزٕٖ انثمبفٔ ٙانفُ ٙنألػضبء .

 -7سفغ انًسزٕٖ انصسٔ ٙااللزصبد٘ ٔاالخزًبػ ٙنألػضبء .
سابعب  -نًًخم انهجُت انُقببٍت صفبث يًٍزة عٍ ببوً األعضبء تؤْهّ نٍكٌٕ يشجعب نألعضبء انجذد ٔيششذا
نهجذد يُٓى انًقبهٍٍ عهى انذٍبة انُقببٍت ٔيالرا نهجُت انُقببٍت َفسٓب نذم انًشبكم انتً تٕاجٓٓب ستب
انصفبث انتبنٍت انٕاجب تٕفشْب فً عضٕ انُقببت انعًبنٍت دسب دسجت األًٍْت إنٍك :

 -1شخصٛخ لٛبدٚخ رؼط ّٛانمذسح ف ٙانزأثٛش ػهٗ أػًبل انهدُخ انُمبثٛخ ٔرًكُّ يٍ رٕخ ّٛأفشادْب نزسمٛك
أْذاف ٔطًٕزبد يؼُٛٛخ .
 -2شخصٛخ ئخزًبػٛخ نّ ئرصبل يجبشش يغ سبئش أػضبء انهدُخ ٓٚزى نًشبكهٓى ٔٚؼ ٙيبْٛخ طًٕزبرٓى
ٔآيبنٓى فٕٓ شخصٛخ راد ئسزمطبة ثبنُسجخ نهجبلٔ ٍٛيسم لجٕل نذٓٚى .

 -3شخصٛخ ئػاليٛخ كَّٕ ٚؼزًذ ثشكم أسبس ٙف ٙػًهّ ػهٗ اإلرصبل ثبندًبْٛش فٕٓ ثبنزبن ٙيهى ثٕسبئم
اإلرصبل ٔاإلػالو اندًبْٛش٘ ٔانز ٙردؼهّ شخصٛخ لبدسح ػهٗ رٕخ ّٛاندًبْٛش ٔانزأثٛش ثٓى ْٔزا
يبٚدؼم نذ ّٚزس ئػالي ٙثكٛفٛخ رٕصٛم انشسبنخ اإلػاليٛخ انًؼجشح ػٍ أفكبسِ ئنٗ لٕاػذ انُمبثخ ػجش
يخزهف األدثٛبد اإلػاليٛخ .
 -4صبزت ثمبفخ فبنفكش األسبس ٙنهُمبث ْٕ ٙانزؼجٛش ػٍ رطهؼبد انفئخ انزًٚ ٙثهٓب ٔانذفبع ػٍ زمٕلٓب .
ٚ -5ؼبنح انمضبٚب ثاسهٕة ػهً ٙنزا فٕٓ ٚسبٔل دائًب ً رشخٛص انًشكالد ٔاسزمشاءْب ثاسهٕة ػهًٙ
ٚؼزًذ ػهٗ لٕاػذ ٔأسس يؼهٕيبرٛخ صسٛسخ رشاػ ٙأصٕل انجسث انؼهً ٙانسهٛى ٔرضغ انسهٕل ٔفك
سؤٚخ شبيهخ نكبفخ انًزغٛٛشاد راد انؼاللخ ثبنًٕضٕع انًطشٔذ .
 -6صبزت خجشح ٔئداسٚخ ٔرنك َزٛدخ نًسبًْبد انُمبث ٙانكثٛشح ٔانًزؼذدح ٔئززكبكّ ثًٍ لجهّ يٍ
أصس بة انخجشاد فٕٓ ٚهى ثمذس ٔافش يٍ انخجشح ٔاإلداسٚخ ثكبفخ األيٕس انًزؼهمخ ثبنشإٌٔ انُمبثٛخ
ٔكٛفٛخ انزؼبيم يغ انظشٔف انخبصخ انز ٙلذ ًٚش ثٓب فٕٓ يطهغ ػهٗ انزدبسة انُمبثٛخ انًخزهفخ .

 -7صبزت يجبدسح فبنُمبثبد أَشأد ػًٕيب ً نطشذ انمضبٚب انز ٙرٓى أػضبئٓب ٔانًطبنجخ ثسمٕلٓى نزا
فبنُمبثخ رؼزًذ نُدبذ ػًهٓب ػهٗ لذسح انُمبث ٍٛٛفٓٛب ػهٗ انًجبدسح ف ٙطشذ ْزِ انمضبٚب ٔرفؼٛهٓب فًٛب
ث ٍٛاألػضبء ٔأيبو انشأ٘ انؼبو ف ٙانًدزًغ انًسٛظ ثبنُمبثخ ثأسهٕة ٚضًٍ انُمبث ٍٛٛف ّٛرفبػم
انششائر انًؼُٛخ ثبنًجبدساد انز ٙطشزْٕب خبصخ ٔأٌ انسمٕق رطهت ٔالرًُر .

خبيسب  -تشكم إَتخبببث انهجُت انُقببٍت تعبٍشا دقٍقٍب عٍ سغبت يٕظفً إداسة انًذٌُت انصُبعٍت
بذسٍبء فً إختٍبس يًخهٍٓى ببنطشٌقت األكخش سوٍب ٔدضبسٌت أال ًْٔ صُذٔق االوتشاع ٔيب تذًهّ
ْزِ انعًهٍت يٍ تعبٍش دًٌقشاطً دش ٌعبش عٍ ٔعً انُبخبٍٍ ٔشعٕسْى ببنًسؤٔنٍت اتجبِ ْزِ
انعًهٍت ٔفشصت نهًشبسكت فً صُع انقشاس يٍ خالل انتششٍخ ٔاإلوتشاع .
ْ -1م رؼزًذ ف ٙئػطبء صٕرك نًًثهك ٔفمب ً نمبػذح انؼاللبد انشخصٛخ ؟
َؼى

ال

ْ -2م رؼزًذ ف ٙئػطبء صٕرك نًًثهك ٔفمب ً نمبػذح انةيبنخ ٔانز ٙرُسصش ف ٙانشؼجخ انٕازذح أٔ
انذائشح انٕازذح ؟
َؼى

ال

ْ -3م رؼزًذ ف ٙئػطبء صٕرك نًًثهك ٔفمب ً نهصفبد انز ٙركشَبْب ًَفب ً ف ٙساثؼب ً ؟

َؼى

ال

عزٌزي انعبيم َشكش نك دسٍ تعبَٔك
انًكتـــب انصذـــفً

