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 تعريف اإلدارة
 .والتنسٌق والرقابة االوامر واصدارعبارة عن التنبؤ والتخطٌط والتنظٌم 

 

 .االخرٌنعن طرٌق جهود  االعمالهً تنفٌذ 

 

المنظمة عن طرٌق التخطٌط  اهداففاإلدارة التً تهتم بتحدٌد وتحقٌق 

 االنسانٌةوالتنظٌم والتوجٌه والرقابة والتنسٌق مع مراعاة العالقات 

واالستعانة بالقٌادات الحازمة والتوجٌه والرقابة والتنسٌق مع مراعاة 

واالستعانة بالقٌادات الحازمة الستخدام الموارد البشرٌة  االنسانٌةالعالقات 

فً االعتبار البٌئة المحٌطة  االخذوالمادٌة المتاحة احسن استخدام ممكن مع 

مختلف العاملٌن والمتعاملٌن مع  اهدافبالمنظمة والعمل علً تحقٌق 
 .المنظمة والمجتمع التً تعمل فٌه



 : االداريتطور الفكر 
 كانت قدٌما فاإلدارة .االنسانٌة الحٌاة بداٌة مع االدارة الً الحاجة بدأت     

 والدول .منتظمة والغٌر المنتظمة المجتمعات بٌن ٌفرق الذي المعٌار هً

 واختٌار اجزائها ومختلف الدولة وادارة بتنظٌم اهتمت قد القدٌمة المصرٌة

 بنوا والتدرٌب بالتخطٌط .االعمال إلنجاز البشرٌة العناصر أفضل
 .السنٌن االف منذ االدارة حسن علً دلٌل وهً االهرامات
 .الكهنوتٌة الدرجات اساس على عصورها اول منذ نظمت والمسٌحٌة

 ووضع والدنٌا الدٌن شئون ٌنظم الكرٌم القران نجد االسالم وفً      

 الجماعة مصلحة اساس علً ٌقوم الحكم نظام بان تهتم التً والقواعد الحدود

 .وجه خٌر علً تؤدي ان على ٌنبغً امانة الحكم وجعل الفرد مصلحة فوق

 فرضت قد عشر الثامن القرن منتصف فً الصناعٌة الثورة بداٌة مع       

 عصرهم ٌساٌر لما القدٌمة االدارٌة واالسالٌب القواعد تغٌر االوربٌٌن على

 .وتطوٌرها االدارة تحسٌن بضرورة االعتقاد أصبح الحٌن ذلك ومنذ
 
 



 :اتخاذ القرار

 :تعريفه 
 .الوعً بٌن البدائل المتاحة فً موقف معٌن اوهً االختٌار المدرك 

 
 .أكثر من البدائل اوهً االختٌار الحذر الدقٌق الحد البدائل من بٌن اثنٌن 

 



 :القرارات  انواع
 :الروتينية القرارات :اوال

 ومعرفتهم واالدارة االعمال لرجال الشخصٌة الخبرات على تعتمد 

 وتكون .الشخصً التقدٌر استخدام الً باإلضافة المماثلة السابقة بالمواقف

 الً تحتاج ال بسٌطة الروتٌنٌة القرارات مواجهتها فً تتخذ التً المشاكل

 دون تعدٌله او القرار الغاء ٌكون وان البت سرعة وتقتضً طوٌل تحلٌل

 .بالمنشأة ضارة اثار

 :االبتكارية القرارات :ثانيا
 وتتمٌز روتٌنٌة الغٌر والمشاكل الطارئة الظروف لمعالجة تتخذ 

 المدي على المنشاة نشاط على هامة اثار ولها متكررة وغٌر جدٌدة بانها

 اتباع علً تعتمد انها كما طوٌلة فترة مضً بعد اال تغٌرها وٌصعب الطوٌل
 .تحلٌلها ومراحل المشاكل بهذه الخاصة الحقائق تجمٌع فً العلمٌة الطرق

 



 :القرارات التنظيمية والقرارات الشخصية

 هً واٌضا الرسمٌة بصفته ٌعمل عندما المدٌر ٌتخذها التً وهً •

 الخبرة على وتعتمد الشخصٌة المدٌر بتصرفات متصلة قرارات
 .الشخصٌة

  
 :والقرارات الروتينية االساسيةالقرارات 

 االجل طوٌلة باالرتباطات تتعلق التً هً االساسٌة القرارات •

 تهتم فهً التنظٌم فً ٌؤثر فٌها خطأ أي و ضخمة استثمارات وتتطلب

 قرارات فهً الروتٌنٌة القرارات أما .والهامة المعقدة بالمشكالت
 .طوٌل تفكٌر الً تحتاج وال متكررة

 



 :القرارات المكتوبة الشفوية

 الشأن هذا فً أحد مشاركة دون صٌغة فً المكتوبة القرارات تصدر •

 االسلوب وٌمثل جماعٌة ومشاركة جهد ثمرة فهو الجماعً القرار اما
 .لإلدارة الدٌمقراطً

 :الفردية والقرارات الجماعيةالقرارات 
 هذا فً أحد مشاركة دون بصنعه فرد ٌنفرد الذي هو الفردٌة القرار•

  وٌمثل جماعٌة ومشاركة جهد ثمرة فهو الجماعً القرار اما الشأن
 .لإلدارة الدٌمقراطً االسلوب

 
 



 الفرق بين القوانين والتشريعات 
 االفراد سلوك تنظم التً الملزمة القواعد مجموعة أو القانون كلمة تعنى•

 القاعدة منه ٌأتً الذى الٌنبوع القانون مصدر وٌقصد المجتمع فً

 أربعة تقلٌدٌة مصادر القوانٌن من غٌره مثل اإلداري وللقانون القانونٌة
 .والفقه القضاء وأحكام والعرف التشرٌع هً

 ٌتضمن وهو الداخلً العام القانون فروع أحد هو اإلداري القانون•

 عامة سلطة باعتبارها اإلدارة على تطبق التً القانونً القواعد مجموعة

 تنظم التً الملزمة العامة القواعد من مجموعة ٌتضمن ألنه قانون فهو

 قانون ٌعد فألنه "إداري" قانون كونه أما المجتمع فً االنسان حٌاة

 العضوي بالمعنى وٌقصد والوظٌفى العضوى بمعٌنها العامة اإلدارة

 ٌحقق بما للدولة العامة باألعمال القٌام تتولى التً المنظمات مجموعة

 والالمركزٌة المركزٌة السلطات ذلك أمثلة ومن االفراد حٌاة فً تدخلها

 أثناء اإلدارة تباشره الذى النشاط به ٌقصد الوظٌفى المعنى أما اإلقلٌمٌة
   .باألفراد اتصالها

 



 السلطة تضعها التً المكتوبة القانونٌة القاعدة / التشرٌع كلمة تعنى•

 السلطة تضعها دستورٌة قاعدة تكون قد القاعدة وهذه المختصة

 فً الدائم الصادر الدستور حسب وهى القوانٌن بإصدار المختصة

 رئٌس عملها ٌتولى غٌابه وعند الشعب ومجلس 1971 سنة سبتمبر

 . الدستور من 147 رقم المادة الجمهورٌة

 

 االلهى التشرٌع أما وضعى التشرٌع ٌكون وقد إلهى التشرٌع ٌكون وقد•

 أو تغٌٌره ٌمكن ال التشرٌع من النوع وهذا السماوٌة الكتب فً فهو

 الوضعى التشرٌع أما الساعة، قٌام حتى حالته على باقى فهو فٌه التعدٌل

 والسلطة عامة، بصفة الدولة فً العامة السلطات عن ٌصدر ما فهو
   .خاصة بصفة المختصة

 



 الفرق بين الشخصية الطبيعية والشخصية االعتبارية 
 إال تكون ال والتً القانونٌة الشخصٌة بها ٌقصد الطبٌعٌة الشخصٌة•

 أهال تجعله وأهلٌه إدراك من االنسان به ٌتمتع ما بحكم لإلنسان
   .االلتزامات وتحمل الحقوق الكتساب

 كل على تطلق وهى المعنوٌة الشخصٌة بها ٌقصد االعتبارٌة الشخصٌة•

 بالشخصٌة القانون لها اعترف األموال أو األشخاص من مجموعة

 ٌترتب بما أجله من أنشئت الذى الغرض تحقٌق من لها تمكٌنها القانونٌة

 والتحمل الحقوق الكتساب قانونٌة أهلٌة ذات تكون أن ذلك على

 لهذا المكونة المالٌة والعناصر األشخاص عن ذلك فً مستقلة بااللتزمات
  .االعتبارٌٌن األشخاص أنواع ومن

 



 :  ومن أنواع األشخاص االعتباريين
 واالوقافاألشخاص المعنوٌٌن الخاصة مثل الهٌئات والطوائف الدٌنٌة •

والشركات التجارٌة والجمعٌات والمؤسسات المنشأة وفقا ألحكام 
 .القانون

 .األشخاص المعنوٌٌن العامة مثل األشخاص العامة اإلقلٌمٌة والمصلحٌة•
تطور المجلس األعلى للشباب والرٌاضة حتى وصوال إلى وزارة •

 .الشباب والرٌاضة
 


