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 ابصلا ميسن

 جتميع لألعداد واخلطوات يف مادة اإلدارة العامة

 

 :الثالث خطوات كالتالي

 

 مراحل تطور اإلدارة العامة#

انشاء معاهد واجراء الدراسات واالستشارات وتنمية اإلداريني -3وجود مدارس وكليات هلا-2انفصلت عن السياسة-1)

 (ووجدود ختصصات

 

 أنواع السلطات يف مبدأ تكافؤ السلطة واملسؤولية#

 (سلطة استشارية-سلطة وظيفية-سلطة تنفيذية)

 

 املستويات اإلدارية يف التنظيم الرمسي#

 (إدارة دنيا-إدارة وسطى-إدارة عليا)

 

 البشرية وظائف إدارة املوارد#

 (حسن استخدام املوارد البشرية-تنمية املوارد البشرية-احلصول على املوارد البشرية)

 

 املبادئ األساسية لألستقطاب#

حتمية التحليل املدروس لتقويم مصادر -حتمية معرفة طبيعة سوق العمل-األستقطاب مبدأ حتمية املركزية يف)

 (األستقطاب
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 أنواع األختبارات#

 (كتابية-شفوية-اختبارات عملية)

 

 أنواع الرقابة#

 (حسب املصادر-حسب موقعها من اآلداء-حسب املعايري)

 

 أهداف الرقابة#

 (تشجيع األفراد على اكتشاف اخلطأ-دارية حلماية الصاحل العامتوجيه القيادة اإل-محاية املصاحل العامة)

 

 نظريات القيادة اإلدارية#

 (النظرية التفاعلية-نظرية املوقف-نظرية السمات)

 

 األربع خطوات كالتالي

 

 أنواع السياسات#

 (ضمنية-وظيفية-عامة-أساسية)

 

 أنواع التخطيط#

 (وفقًا للمستوى التنظيمي-وفقًا جملال اخلطة-وفقًا للزمن-وفقًا لدرجة الشمول)
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 مراحل إعداد اخلطة#

 (املتابعة-التنفيذ-اإلقرار واملوافقة-اإلعداد)

 

 تقسيمات النفقات العامة#

على أساس اآلثار -أساس عادية وغري عادية على-على أساس نوع األنتفاع-على أساس اخلدمات والوظائف)

 (األقتصادية

 

 مرحلة اإلعداد يف إعداد املوازنة#

دور وزارة -دور الوزارات واملصاحل احلكومية-إصدار املنشور الدوري-دراسة الوضع األقتصادي وتقدير اإليرادات العامة)

 (املالية يف دراسة املوازنات

 

 عناصر الرقابة اإلدارية#

 (تصحيح اإلحنرافات-قياس الفروقات-مقارنة النتائج باملعايري-فحتديد اهلد)

 

 أنواع املوازنات#

 (األساس الصفري-التخطيط والربجمة-الربامج واآلداء-موازنة البنود)

 

 

 اخلمس خطوات كالتالي
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 وظائف اإلدارة هلنري فايول#

 (رقابة-تنسيق-توجيه-تنظيم-ختطيط)

 

 خطوات بناء اهليكل التنظيمي#

جتميع النشاطات والوظائف يف تقسيمات -جتميع النشاطات والوظائف-أوجه النشاط حتديد-حتديد األهداف)

 (كل إدارة حتديد العالقة بني األقسام داخل-إدارية

 

 مراحل إعداد املوازنة#

 (احلساب اخلتامي -الرقابة-التنفيذ-اإلقرار واملصادقة-مرحلة اإلعداد)

 

 وسائل الرقابة#

 (التقارير الدورية-املالحظات الشخصية-السجالت-البيانات والرسوم اإلحصائية-املوازنة التقديرية)

 

 مراحل اختاذ القرارات#

 (متابعة تنفيذ القرار-اختيار البديل املناسب-حتديد البدائل-مجع البيانات واملعلومات-تشخيص املشكلة)

 

 خطوات التخطيط#

وضع -حتديد اإلمكانات املتاحة-حتديد البدائل واختيار البديل األفضل-وضع السياسات والقواعد-حتديد األهداف)

 (الربامج الزمنية للتنفيذ
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 مقومات التخطيط#

 (الوسائل واإلمكانات-اإلجراءات-السياسات-التنبؤ-األهداف)

 

 الست خطوات كالتالي

 صفات األهداف#

 (قابلية اهلدف للقياس-مشروعية اهلدف-التناسق واألنسجام-الواقعية-القناعة باهلدف -الوضوح)

 

 (مراحل إعداد اخلطة)مراحل اإلعداد يف#

حتديد الوسائل -اختيار البديل األنسب-وضع البدائل-ألفرتاضاتوضع ا-مجع وحتليل البيانات-حتديد األهداف)

 (واإلمكانات الالزمة

 

 اإليرادات العامة#

 (القروض اخلارجية-القروض العامة عرب السندات-اإلصدار النقدي-الضرائب -الرسوم-أمالك الدولة العامة)

 السبع خطوات كالتالي

 

 مبادئ التنظيم#

تفويص -تكافؤ السلطة واملسؤولية-نطاق األشراف-(األمر)وحدة القيادة-ملالتخصص وتقسيم الع-وحدة اهلدف)

 (املركزية والالمركزية-السلطة

 

 الثمان خطوات كالتالي
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 معوقات التخطيط#

 

-اغفال العامل األنساني-عدم صحة التنبؤات واألفرتاضات-اجتاهات العاملني-واملعلومات قة يف البياناتعدم الد)

عدم -التغريات املستمرة يف اجملال التكنولوجي-القيود احلكومية-األعتماد على اجلهات اخلارجية يف وضع اخلطة

 (ة اتباع خطوات التخطيطمراعا

 

 إن أصبت فمن اهلل وإن أخطأت فمن نفسي

 

 

 

 

 

 

 

 


