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 يشاء اللجاى واجخار القرارإسياست 

جهكيٌ القياداث للحذريب والحأهيل لسوق بجهعيت 

 العهل

 اعحهاد نجلس االدارة

في  بجهعيت جهكيٌ القياداث للحذريب والحأهيل لسوق العهل يشاء اللجاى واجخار القرارإسياست  جو اعحهاد

 م02/6/0201ه الهوافق  02/11/1440( بحاريخ 6االجحهاع رقو )

 
 

 

 

 

 



 

 

  مظىق امػيه وامذأهٌه حيػٌح ديكٌُ املٌاداخ منذدزًث

Tamkeen Association of Leaders Training & Qualification 

 
 
 

 8من  2الصفحة 
 

 هـ 14/        /           

 م20      /           /    

 الرقم:

 

نًطقت الحذود الشهاليت | نحافظت 

 رفحاء

نسجلت في وزارة الهوارد البشريت 

 1614 والحًهيت االجحهاعيت برقو/

 

 :أهداف امظٌاطح

  اغذياد آمٌاخ غيه ىىردج مذشـــكٌه امنخاٌ ودزدًد ىهاىها وكٌاض أدائها ىُ كته ىخنع اإلدازج أو

 اإلدازج امذَفٌرًح.

.   طــــٌاطــــح واطــــزح وغينٌح آلمٌح ادخاذ املسازاخ وىػامخح األشىاخ امزسحح فٍ امخيػٌحاغذياد. 

 ىخال امذطتٌم:

 ىخنع اإلدازج. 

  اميدًس امذَفٌري. 

  ىدزاء اإلدازاخ. 

 امظٌاطاخ ذاخ امػالكح:

 .الئزح ىخنع اإلدازج 

 .طٌاطح إدازج اميػسفح 

 اركاو غاىح:

 ٍشاء ىا ًساِ ىُ امنخاٌ امظسوزًح منلٌاو ةىظائفها.ميخنع اإلدازج ةامخيػٌح إ 

 .دَذخث كه مخَح زئٌظٌح زئٌظا مها، وٍائتًا منسئٌع، وىلسزا 

 دسفؼ امنخاٌ امسئٌظٌح دلازًسها ةشكه دوزي ميخنع اإلدازج الطالغه غنى 

 .طٌس اغيال امنخَح وامَذائد امذٍ دىصنر مها ةاطذيساز 

 ىدٌُ غنى األكه. دذخر امنخاٌ كسازادها ةأغنتٌح األغظا  ء امزاطسًُ اميصِّ

 

 

 

 أٍىاع امنخاٌ:

  مخاٌ دائيح: وهٍ امذٍ دكىٌ ىركىزج طيُ امنىائس امداخنٌح وًشكنها ىخنع اإلدازج ودزدد فذسج

 هرِ امنخاٌ ةفذسج امدوزج االٍذخاةٌح منيخنع.

  اإلدازج مخاٌ ىؤكذح: ودشكه ألحه ىػامخح ىهيح ىخصصح دزدد ةفذسج ىزددج وًشكنها ىخنع

 أو اإلدازج امذَفٌرًح.
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 خطىاخ دشكٌه امنخاٌ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امخطىج األومى: دزدًد امغسض ىُ امنخَح:

متابعة 
وتقيمي اداء 

 اللجنة
 التوثيق

حتديد 
آ ليات 
التواصلوال
تقارير 
 ادلورية

حتديد 
آ عضاء 
اللجنة 
 وادوارمه

حتديد 
اهداف 
 اللجنة

حتديد 
الغرض من 

 اللجنة
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 ًذً فٌها وطؼ وصف دكٌم مػيه امنخَح وًىطس فٌه ىهاو امنخَح 

 .وىظئىمٌادها وصالرٌادها 

 .امذىافم غنى اطً امنخَح 

 .دزدًد ىىغد امتدء وىىغد االٍذهاء 

  .دزدًد غدد االحذياغاخ اميطنىةح إلٍهاء اميهيح 

 امخطىج امثاٌٍح: دزدًد أهداف امنخَح: 

 .وطؼ كائيح ةاألهداف اميسحى دزلٌلها ىُ دشكٌه امنخَح 

 .وطؼ كائيح ةيؤشساخ أداء وىؤشساخ امَذائد امنخَح 

 امخطىج امثامثح: دزدًد أغظاء امنخَح وأدوازهً:

  ودزدًد زئٌع امنخَح واميلسز وًفظه وفٌها ًذً اخذٌاز أغظاء امنخَح 

 .أٌ ًكىٌ زئٌع امنخَح ىُ أغظاء ىخنع اإلدازج 

 :وطؼ ىػاًٌس اخذٌاز أغظاء امنخَح ىثه 

 ختسدهً فٍ املظٌح اميزددج وىؤهالدهً.  -

 أٌ ًيثه أغظاء امنخَح ككه امذَىع اميطنىب ىُ رٌث امختساخ وامذخصصاخ. -

 حٌدر امكافٍ مذأدًح اميهيح ةشكه مدًهً امىك -
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 امخطىج امساةػح: دزدًد آمٌاخ امذىاصه وامذلازًس امدوزًح:

  ٍوًذً فٌه دزدًد ىىاغٌد ملاءاخ أغظاء امنخَح وىىغد امذلازًس اميذػنلح ةأداء امنخَح وامَذائد امذ

 دىصنر إمٌها امنخَح خالل فذساخ شىٌَح ىزددج.

 .دزدًد آمٌح منذىاصه ةٌُ أغظاء امنخَح 

 امخاىظح: امذىثٌمامخطىج 

   ًلىو ىلسز كه مخَح ةكذاةح ىزاطس احذياغاخ امنخَح ودىشًػه غنى أغظاء امنخَح كيا ًذاةؼ اميلسز

 دَفٌر كسازاخ امنخَح وٍذائد دَفٌر املسازاخ

  ًلىو ىلسز امنخَح ةزفظ اميزاطس وامىثائم واميسفلاخ امخاصح ةاحذياغاخ امنخَح فٍ ىنف خاص

 طكسدٌس امخيػٌح.ةامنخَح وًزفظ مدي 

   ًىثم اميلسز كافح أغيال امنخَح وامَخاراخ واالخفاكاخ واألطتاب واميػىكاخ فٍ ىنف امنخَح

 .ودزفظ ودىثم كدزوض ىظذفادج

 امخطىج امظادطح: ىذاةػح ودلًٌٌ أداء امنخَح:

 .ًذً دلًٌٌ أداء امنخَح رظث ىؤشساخ األداء امخاصح ةكه مخَح 

 امَذائد امخاصح ةكه مخَح. ًذً دلًٌٌ امَذائد رظث ىؤشساخ 

 .ىذاةػح أداء امنخاٌ اميشكنح ىُ كته ىخنع اإلدازج ىظؤومٌح ٍائث زئٌع ىخنع االدازج 

 ىذاةػح أداء امنخاٌ اميشكنح ىُ اإلدازج امذَفٌرًح ىظؤومٌح اميدًس 

 .امذَفٌري منخيػٌح وًسفؼ دلازًس األداء ميخنع اإلدازج 

 

 

 

 

 

 امذصاىاخ أغظاء امنخاٌ:

 ظاء امنخَح ةخيٌؼ االمذصاىاخ امذامٌح:ًنذصو أغ 

 امزسص غنى رظىز احذياغاخ امنخَح ةشكه دائً وىَذظً.  -

 اميظاهيح امفػامح ىؼ أغظاء امنخَح مذزلٌم أهداف امنخَح. -

 امذلٌد ةيا ًصدز غُ امنخَح ىُ كسازاخ أو دػنٌياخ.  -
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 آمٌاخ امذصىًر غنى املسازاخ:

  ةاالغذياد غنى ىتدأ امشىزي وًذً امتر فٍ املسازًذً امذصىًر غنى كافح املسازاخ 

 :ٍرظث امذسدٌث امذام 

 اإلحياع: رٌث ًصىخ حيٌؼ امزظىز غنى املساز اميزدد. -

 األغنتٌح: رٌث ًصىخ أغنث امزظىز )امَصف + وارد( غنى املساز اميزدد. -

 رامح دظاوي غدد األصىاخ وغَدِ ًسحس كفح زئٌع امنخَح. -

 ىاهٍ املسازاخ امزسحح:

 سازاخ امزسحح هٍ املسازاخ امذٍ دذػنم ةئردي املظاًا امذامٌح:امل

 .اطذثيازاخ امخيػٌح 

 .امذىحه االطذسادٌخٍ منخيػٌح 

  .ةَاء امخطح االطذسادٌخٌح 

   .اٍخفاض االرذٌاطٍ امَلدي 

  .اميشازًؼ امكتٌسج 

 .أشىاخ دػسكه دزلٌم األهداف االطذسادٌخٌح 

 .فسص كتٌسج دزذاج طسغح الطذغالمها 

 

 أهداف ادخاذ املسازاخ امزسحح:

 .دزلٌم االطذسادٌخٌح 

 .دلنٌه اميخاطس 

 .شًادج امفائدج ودػظًٌ األثس 

  .طياٌ االطذداىح 

 ىساره غينٌح ره اميشاكه وةَاء املسازاخ امزسحح:

 اميسرنح األومى: دشخٌص اميشكنح وىىطىع املساز:

طتٌػح اميىكف، ودزحح أهيٌذه واميلصىد ةها امذػسف غنى اميىطىع األطاطٍ وأةػادِ ودزدًد 

 وامىكر اميالئً الدخاذ املساز، وٍظذخدو فٍ ذمك أدواخ ىثه:

 .ىخيىغاخ امذسكٌص 

 .ٍَامػصف امره 

 اميسرنح امثاٌٍح: دشكٌه فسًم أو مخَح ىخذصح:
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  ةػد امذشخٌص األومٍ منيىطىع ًذً دشكٌه مخَح أو فسًم ىذخصص رظث ٍىع اميشكنح

 وىىطىع املساز.

  مفسًم أو امنخَح رظث امخطىاخ امظاةلح.ًذً دشكٌه ا 

 ًذً دزدًد حدول أغيال منفسًم أو امنخَح ًذظيُ: 

 دىشًؼ اميهاو غنى األغظاء. -

 دزدًد خطح امذىاصه ةٌُ األغظاء. -

  ودزدًد حدول شىٍَ منيها -

 

 اميسرنح امثامثح: حيؼ امتٌاٍاخ واميػنىىاخ:

 لساز ىُ ىصادزها اميخذنفح ىثه:حيؼ امتٌاٍاخ واميػنىىاخ ذاخ امصنح ةاميىطىع ىزه ام 

 امدزاطاخ اميشاةهح ميىطىع املساز.  -

 دزاطح حدوي منيشازًؼ امكتٌسج. -

 دزاطح امتٌئح اميزٌطح وامذىكػاخ اميظذلتنٌح.  -

 امدزوض وامختساخ اميػسفٌح اميظذفادج طاةلًا. -

 ىؤشساخ األداء امسئٌظٌح وىؤشساخ امَذائد امسئٌظٌح. -

 اميظذفٌدًُ.ٍذائد اطذطالغاخ زأي  -

  ُاملٌاو ةذزنٌه امتٌاٍاخ واميػنىىاخ دزنٌاًل دكٌلًا وىلازٍح امزلائم واألزكاو وامخسوج ى

 ذمك ةيػنىىاخ دظاغد غنى امىصىل إمى املساز اميَاطث.

 اميسرنح امساةػح: دزدًد امزنىل اميذارح واخذٌاز أفظه امزنىل:

 خيٌؼ امىطائه امييكَح وامكفٌنح طنث اكذساذ رنىل ىتذكسج ىُ اميشازكٌُ وإغداد كائيح ة

 ةامىصىل إمى امهدف وىُ ثً فسشها ودصٌَفها.

  ًاميفاطنح ةٌُ امتدائه اميذارح واخذٌاز امتدًه األٍظث وفًلا ميػاًٌس فٍ غينٌح االخذٌاز وأه

 هرِ اميػاًٌس:

 امذىافم ىؼ االطذسادٌخٌح. -

 ىالئيذه ميصامس اميظذفٌدًُ. -

 امخدوي االكذصادًح. -

 امخطس امذٍ كد ديَؼ امذَفٌر امظنًٌ.ٍظتح غىاىه   -

  ختسدَا فٍ اميىطىع كٌد املساز. -
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 اميسرنح امخاىظح: ىذاةػح دَفٌر املساز ودلىًيه:

  .دزدًد امىكر اميَاطث إلغالٌ املساز رذى ًؤدي املساز أرظُ امَذائد 

  .اغذياد ىؤشساخ ىزددج ملٌاض دَفٌر املساز 

  امػالكح.ىذاةػح دَفٌر املساز ىؼ امخهاخ ذاخ 

 .ِدلًٌٌ ىخسحاخ املساز وآثاز 

   فزص اميخسحاخ وامَذائد فئذا كاٍر دزلم امهدف ًذً االطذيساز ةذَفٌر املساز، وإذا كاٍر

 اميخسحاخ وامَذائد ىغاًسج ًذً إغادج امػينٌح ىُ اميسرنح امثامثح.

  .دىثٌم امػينٌح كدزوض ىُ دوزض اميػسفح 

 


