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 الرقابة اإلدارية وجودة األداء 

 

 الهدف العام للبرنامج: 

يهددف ذد ا البرندامج  لز يدويدد الكيدددددددددارالع بدالكعدارف العدامدة يو  الرقدابدة اإلداريدة اد يدد الك داذل   

اإلدارية الحديثة، وأذكلتها بالنسددددبة للعكد اإلدارم، ومعرسة أبدددداللا يقبلسها لسلاة ومسارنة النتا ج 

    .مكا يسه  بيكد سعا  سي يسوي  أداء العامللع واالريساء بجودة األداء 

  ئة الكستهدسة: ال   

الكدراء بكاسة الكستويات االدارية واإلدارة العللا والتن ل ية والكرشحلع ليغد الوظا ف السلادية ،  

 ومدراء الصف الثاني . 

 : االذداف ال رعلة للبرنامج 

 سي نهاية البرنامج التدريبي يكون الكتدرب قادر علز : 

 التعرف علز ماذلة الرقابة )التعريف(  -

 النظ  ال رعلة لعكللة الرقابة. سه   -

 التعرف علز الخقوات الر لسلة للوصو   لز رقابة سعالة ودقلسة.  -

 التكللد بلع األنواع الكختل ة للرقابة. -

 التعرف علز الكعوقات الر لسلة التي يجا التغلا عللها لتحسلق الرقابة الناجحة. -

 سلق الرقابة ال عالة.معرسة األباللا والقرق الكختل ة التي يككع ابتخدامها لتح -

 التعرف علز مدى العالقة بلع عكللة التخقلط وعكللة الرقابة. -

 أن يكون لديك دراية يامة بكجاالت الرقابة.  -

 الكوضوعات الكقروية: 

 أذكلة الرقابة اإلدارية •

 أذداف الرقابة اإلدارية  •

 أبس الرقابة ال عالة  •

 أنواع الرقابة اإلدارية   •

 اإلدارية: وبا د الرقابة  •

o  اإلشراف 

o الكتابعة والتحريات اإلدارية 
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o  الت تلش 

o  التسارير اإلدارية 

o  سحص اليكاوى 

o  يسوي  األداء 

 وظل ة الكراقا اإلدارم •

 أعكا  الرقابة والكتابعة  •

 خقوات وأذداف العكللة الرقابلة ويسلل  األداء / شدروط التسلل  ال عا  لألداء    •

 . ميكالت يسلل  األداء •

 الرقابة بلع .. التصحلح والوقاية والتقوير   •

 خقوات أبلوب الرقابة باألذداف أو النتا ج .   •

 التغ ية الكريدة عع األداء .  •

   . يصكل  الكعايلر الرقابلة وأذكلة يحديد األذداف   •

 مسارنة النتا ج الكحسسة والكستهدسة .   وابتخدام الكؤشرات  •

 قلاة اإلنحراسات ؛ ويحللد األبباب ووضع خقوات التصحلح   •

 أباللا زيادة ساعللة العكللة الرقابلة لجودة النتا ج . •

 . السواعد ال ذبلة السبع .. للتكلد سي أدا ك وأداء مرؤوبلك  •

 ياالت عكللة ويقبلسات مختل ة •
 

 ورش العكد التقبلسلة • العصف ال ذني  •

 سرق عكد يد الكيكالت • يكثلد األدوار  •

 األمثلة الواقعلة مع بلئة العكد  • الكحاضرة السصلرة   •

 
 

 يكل ة الكيارك بعد الخص   مدينة التن ل    عدد األيام   ياريخ التن ل  

 شامد الضريبة   ريا    5450 الخبر  أيام   5 م 2022/ 10/ 27- 23

 
 
 

 


