
االدارة علم و فن 

هي فن أستخدام العلم في العملية االدارية و الجمع بينهما من اهم االسباب التي ترفع و تزيد من قدرات  

.الشخص االدارية 

االداري الناجح هو الذي يزيد من قدراته في العمل الميداني اذا ما سعى لتطوير افكاره و *

ة و  تنمية معلوماته عن طريق الوقوف على نتائج التجارب العلمية و متابعة االفكار التقدمي

.االلمام بالنظريات الحديثة 

\يمكن تقسيم االدارة الى *

.و تعتبر المستوى العلوي للتخطيط: االدارة العليا 

. و تعتبر مستوى االشراف على التنفيذ : االدارة الوسطى 

. وتعتبر مستوى التنفيذ : االدارة المباشرة 



اهداف االدارة و عناصرها 

• الهدف المباشر لالدارة هو استخدام الموارد بأكبر قدر من الكفاية و المحافظة على االشخاص و 

.الموارد و االستخدام االمثل لها و حماية مصالح المواطنين و رعايتهم 

• .لذلك تهدف االدارة الى مساعدة االهالي ليعيشوا معيشة فاضلة و حثهم على تحسين ظروف حياتهم *

. الرقابة , التوجيه , التنظيم , التخطيط \عناصر االدارة 

: أهمية مبادىء االدارة العامة 

تساهم المبادىء في ايضاح مفهوم النشاط االداري -1

ان دراسة المبادىء تساهم في ايضاح مفهوم االدارة -2

تحتوي المبادىء الكثير من االرشادات التي يمكن االستفادة منها -3

تحذر المبادىء االداريين من الوقوع في االخطاء -4



االداري 

• هو الفرد الذي يشغل مركزا من المراكز ذات المسؤلية في التنظيم وهو بهذا يتولى اختصاصات محددة 

.و تلقى عليه بمسؤليات تتطلب االنجاز 

• : عمل االداري 

• الرقابة على–تفويض السلطة و المسؤولية –تنظيم انشطة االخرين -, التخطيط و تحديد السياسات -

ا  تفسير السياسات و تبليغه–اصدار االوامر العامة –االشراف على تقديم النتائج –النتائج المطلوبة 

. تنسيق الجهود المختلفة بالعناصر المكونة للعمل االداري–تدريب المرؤوسين –

• \مؤهالت االداري الناجح 

• أمتالك الطاقة االدارية -1

• المحافظة على المسلك االداري -2

• ان يمتلك مميزات القيادة -3

• القدرة على تكوين الرجال و اعدادهم -4

• ابداء االراء السديدة -7اثارة العمل الجماعي -6الجدارة في استخدام التنظيم  -5

• القدرة على تنسيق اعمال الزمالء -10. االستقامة -9ضبط النفس -8

• الرقابة-11



مسؤوليات االداري 

• اعتناق مبدا العمل الجماعي : وال ا

• ممارسة القيادة االدارية السليمة :ثانيا 

• االلتزام بروح القيادة :ثالثا 

• تفهم نظام العمل و اسلوبه :رابعا

• هي عبارة عن الخطوات الرائيسية التي يجب ان تتابع لتيسير الخدمات \االدارة العامة و مراحلها 

\العامة و هي 

• التخطيط وو ضع السياسات -1

• التنظيم -2

• التوجه -3

• التنسيق -4

• الرقابة-5



وظائف االدارة العامة

• االدارة المتخصصة بشوؤن التعليم -1

• االدارة الخاصة بشوؤن الصناعة -2

• االدارة الخاصة بالشوؤن االقتصادية -3


