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 معهد االدارة العامة                                                                                                

 التطوير المؤسسيدبلوم 
 معهد اإلدارة العامة

                                                                             

  المقدمة

المؤسسات واصبح التطوير حاجة ملحة ترتكز عليها ادارة المؤسسات بشكل فاعل ومتميز تطورت 

وانها أكثر المفاهيم اهمية والتي تساهم ان تم مقاربتها بشكل صحيح في التفريق بين المؤسسات العادية 

 والمؤسسات المتميزة والتي تسعى الى تحقيق اهدافها وارضاء متلقي الخدمة.

 اهمية البرنامج
حتى تتميز المؤسسة ال بد لها من ادرة المنشئة ضمن التشريعات وضمن ممارسات الحوكمة في القطاع 

العام لتطوير هياكل تنظيمية مرنة ومتطورة إلدارة مواردها البشرية ومراقبة ومتابعة  ادائهم مما يؤدي 

اجراءات عملها  الى صناعة قرارات تسهم في رسم السياسيات الحكومية وتطوير خدماتها و مراجعة

بهدف تبسيطها وذلك بهدف زيادة الكفاءة والفعالية وزيادة رضا متلقي الخدمة وتوفير الجهد والوقت 

والكلفة، كما ان منح العاملين في المؤسسة المهارات والمعارف الالزمة يساعدهم على المدى المتوسط 

 وفعالية. والبعيد في اداء اعمالهم وتنفيذ المهام الموكلة اليهم بكفاءة

كما تعتبر االجراءات المبسطة  التي يسهل تتبعها وتطبيقها على ارض الواقع سواء من قبل العاملين او 

 من قبل متلقي الخدمة  احد مظاهر التميز في اداء المؤسسات
 الهدف العام

الحديثة إلى تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات واالتجاهات  التطوير المؤسسي هدف برنامج دبلوم ي

 .اإلدارة المؤسسية وذلك من خالل التركيز على جميع جوانب المؤسسي  التطوير في
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 التطوير المؤسسي األهداف التفصيلية لبرنامج الدبلوم التدريبي
  االدارة العامة واالدارة الحكوميةيتعرف المتدرب على مفاهيم ومصطلحات في. 

 التشريعات الحكوميةوعي المتدرب ب. 

 إدارة التطوير اإلداريالمتدرب لعمليات استيعاب 

  لحوكمة في القطاع العامالمتدرب لممارسات 

 بناء وتطوير الهياكل التنظيميةمعرفة المتدرب ل 

 العمل  ءىدارة الموارد البشرية وتقييم ادأداء ودراسات عبالمام المتدرب إل 

 التخطيط االستراتيجييقين ومعرفة المتدرب ب 

  ة والتقييمالمتابعادراك المتدرب   

 رسم السياسات العامة وصنع القراراستيعاب المتدرب ل 

 دارة المشاريع المتقدمة   مهارات التنسيق واالتصال، المتابعة والتقييم، إدارة وعي المتدرب إل

     الوقت، إدارة الفرق والموارد، إدارة التكاليف، ... (

 اتتطوير الخدمات الحكومية وهندسة االجراءفهم المتدرب ل 

 لتحول االلكتروني وأتمتة الخدماتاستيعاب المتدرب ل 

 قياس رضى متلقي الخدمةدراية المتدرب ب 

 لتميز في تقديم الخدمة الحكوميةفهم المتدرب ل 

 نماذج التميز والجوائز المحليةمعرفة المتدرب ل       

 دارة المعرفةفهم وادراك المتدرب إل 

 الفنيةمهارات كتابة التقارير دراية المتدرب ب 

 دراسة حالة عملية          
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 التطوير المؤسسيدبلوم محتويات 

 الموضوعات الفصل
 

 

 ساعات
 

 ساعات الموضوعات الفصل

 
 

الفصل 
 االول

 األولىالوحدة 
 

 االدارة العامة واالدارة الحكوميةمقدمة في 
 وأهميتها االدارة العامة والحكوميةتعريف  -
 العامة دارة اإلوظائف  -
 مستويات االدارة العامة والحكومية  -
 النظام االداريمدخالت ومخرجات  -
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 الفصل
 الثاني

 الوحدة الثالثة
 

التشريعات الحكومية وادارة التطوير 
 االداري

  المفهوم واالهمية للتشريعات
 الحكومية وادارة التطوير االداري

 ادوات التطوير االداري 
  التطوير االداريحاالت عملية على 
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 الوحدة الثانية
 

 التخطيط االستراتيجي 

 مفهوم التخطيط االستراتيجي  -
 أهمية التخطيط  -
 االحتياجاتو  خطوات تخطيط  -
 ستراتيجيالتخطيط االنماذج ا -
  تستراتيجيااالخطوات بناء  -
 ادوات تحديد االهداف -
 الخطة التنفيذية -
 العقبات التي تواجه التخطيط االستراتيجي  -
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 الوحدة الرابعة
 

 رسم السياسات العامة وصنع القرار
 

   المفهوم واالهمية لرسم السياسات
 وصنع القرار

   الفرق بين اتخاذ القرار وصنعه 

   صنع رسم السياسات و مراحل
 القرار 

  فوائد رسم السياسات وصنع القرار 
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 الفصل
 ثالثال

 الوحدة الخامسة
تطوير الخدمات الحكومية وهندسة 

 االجراءات
طوير وتفعيل أنظمة وأدوات ومنهجيات  -

تطوير الخدمات الحكومية ومأسستها داخل 
 .الدوائر والمؤسسات الحكومية

تمكين الدوائر والمؤسسات الحكومية من  -
 .تطبيق إجراءات وأدوات تطوير الخدمات

دسة إجراءات الخدمات تبسيط وإعادة هن - 

 .الحكومية
تقييم مستوى الخدمات الحكومية المقدمة  -

 .بهدف التعرف على فرص التحسين
إدارة وحدة الشكاوى المركزية ومتابعة 
تطوير آلية العمل كلما اقتضت الحاجة 

 .وإصدار تقارير المتابعة الدورية
جهود الجهات المعنية والمؤثرة  تنسيق -

في تطوير خدمات القطاع العام وتوحيد 

 .أهدافها
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الفصل 
 الرابع

 الوحدة الثامنة
 المتابعة والتقييم

 

 تقييم والالمتابعة مفهوم -
تقييم ودورها في المتابعة وال أهمية-

 تحسين االداء
 تقييم األداءالمتابعة و ال خطوات-
 تقييم المتابعة والطرق -

 
 
 
 
6 

 الوحدة السادسة
 التحول االلكتروني وأتمتة الخدمات

 

 ماهي الحكومة االلكترونية  -
للتحول الى  االردنيةمراحل تحول التجربة  -

 اإللكترونيةالحكومة 
 مميزات الحكومة االلكترونية -
 اإللكترونيالدفع  -
 اإللكترونيالتوقيع  -
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 الوحدة التاسعة
 التميز في تقديم الخدمة الحكومية

 ونماذجها
 مقدمة عن التميز ونمذجها -
 اهداف الجائزة -
 موضوعات الجائزة وفئاتها  -
 ادوات التميز -
 مؤشرات االداء -
 مصفوفة الممكنات -
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 التقليدي التسويقيالمزيج  -
 المستخدمة  اإللكترونيوسائل التسويق  -
على  اإللكتروني التسويقيتطبيق المزيج  -

 الخدمات االلكترونية

 قياس النتائج )رادار( -

 الوحدة السابعة
  قياس رضى متلقي الخدمة

 رضا قياس مسوحات استخدام أهداف  -
 9 الخدمة متلقي

 متلقي رضا قياس مسح إجراء خطوات  -
 9 الخدمة

 رضا لقياس مسح إجراء أهداف تحديد-
 الخدمة متلقي

 تحديد خجم العينة -
 اعداد االستبانة  -
 خطوات نصميم االستبانة  -
 جمع وتحليل االستبانة  -

 التوصيات واالجراءات التصحيحية
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 لوحدة العاشرةا
 

  إدارة المعرفة
مفهوم البيانات والمعلومات   -

 والمعرفة والحكمة.
 انواع المعرفة., خصائص, تعريف -

 األصول المعرفية.مصادر دورة تكوين 
 اساسيات ادارة المعرفة: -
 اساليب تصنيف المعرفة. -
 مهام موظف المعرفة. -
 متطلبات إدارة المعرفة. -
 ادارة المعرفة مفاهيم عملية: -
إستراتيجية إدارة كيفية اعداد  -

 المعرفة.
كيفية التمكين كأسلوب إلدارة  -

 المعرفة.
كيفية اعداد خطة ادارة مخاطر  -

 معرفية.
رسم ومراجعة وتطوير كيفية اعداد و -

 خرائط المعرفة.
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فدي الطودانين  ومدييييا  الطودويي المسسسدي وياسدمين السياسدا  العاملين في اقسام -: الفئة المستهدفة
 العام والخاص

 امعا  والباحثين نن فيص العمل.خييجي الج-           

فددي الطوددويي  العامدد  ياي  اإلمددييبين خبددياف ا فدداف وخصددحاف خبدديا  فددي مجددال دربين والمحاض  رين  الم  
 سسسيمال

        مددن معبددي اإلياي   الطوددويي المسسسددييحصددل المطددييف نلددة اددباي  الدديبلوم المب ددي فددي ادة                    الشه
 العام  ومعطمي من جامع  مسط  ومصيق من الطعليم العالي

 طوبيطا  وطمايين نملي  ، حاال  يياسي ، األيوايطمثيل  ،العملونا  مجم أسلوب التدريب 

الطوددددويي المسسسددددي فددددي وحددددي   سددددان  مييا يدددد  81سددددان  طيييبيدددد  و 72: ع    دد الس    اعات التدريبي    ة
 سان  اجمالي   ( 09 ومي )الح

  معبي اإلياي  العام   مكان انعقاد

 يي اي خيي ي 099  الرسوم
 

  
 

 معهد اإلدارة العامة األردني


