الجمهورية العربية السورية
وزارة التنمية اإلدارية

قرار رقم  /14/ت.م
وزير التنمية اإلدارية
بنا ًء على أحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم  /05/لعام  4552وتعديالته
وعلى المرسوم التشريعي رقم  /93/تاريخ 4512/8/42
وعلى المرسوم رقم  /481/تاريخ 4512/8/42
وعلى المرسوم رقم  /34/تاريخ 4512/9/43
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  /220/تاريخ 4518/2/42

يقرر ما يلي:
المااااا  -1تنفذذذذا وزارت التنميذذذذة اإلداريذذذذة برنامجذذذذا ً تذذذذدريبيا ً بعنذذذذوان برناااااما متاااااراة القيااااا ا ارياااا
للم يرين العامين في سوري .
الما  -2ه ف البرناما:
تعزيز القدرات القيادية للمديرين العامين في الجهات العامة.
الما  -3الفئ المستت ف :
المذذذذديرون العذذذذامون فذذذذي الماسسذذذذات والشذذذذركات والهيئذذذذات والمراكذذذذز العامذذذذة فذذذذي الجمهوريذذذذة العربيذذذذة
السورية.
الما  -4ا طار العام للبرناما:
تذذذم تمذذذميم البرنذذذامء بمذذذا يذذذتالءم ويراعذذذي مهذذذام ومذذذروئ عمذذذت الفئذذذة المسذذذتهدفة فقذذذد اعتمذذذد علذذذى
استخدام تكنولوجيا المعلومات في تنفياه حيث تم الدمء بين:
1

 التااا ريال اتلوتروناااي والمقمذذذود بذذذه :تقذذذديم البذذذرامء التدريبيذذذة والتعليميذذذة عبذذذر وسذذذائ الكترونيذذذة
متنوعة وشبكة اإلنترنت باعتماد مبدأ التدرب الااتي.
 التااا ريال اتفترا ااااي والمقمذذذذود بذذذه :نمذذذذام تذذذذدريب تفذذذذاعلي باسذذذتخدام شذذذذبكة اإلنترنذذذذت لتومذذذذيت
المعلومذذذذات للمتذذذذدرب وامسذذذذتفادت مذذذذن العمليذذذذة التدريبيذذذذة بكافذذذذة جوانبهذذذذا دون امنتقذذذذات لذذذذى موقذذذذ
التدريب ودون وجود المدرب والمتدربين في نفس الحيز المكاني.
 التااا ريال المبا ااار والقمذذذود بذذذه :التذذذدريب التفذذذاعلي – الحذذذي ويتكذذذون مذذذن أربذذذ ورشذذذات عمذذذت
أساسذذية مذذذدت كذذذت ورشذذذة  / 2/سذذذاعات عمذذذت بواقذذذ سذذذاعتي تذذذدريب نمذذذري وسذذذاعتي تذذذدريب عملذذذي
وساعتي حوار مفتوح وتنفا ورشات العمت أيام الجمعة.

الما  -5فئاة ومووناة البرناما:
يتكذذذون البرنذذذامء مذذذن فئتذذذين تتمذذذايز وفذذذ الق ذذذاعين امقتمذذذ ادي واإلداري حيذذذث يتكونذذذان مذذذن جذذذا
مشذذذذذترع فذذذذذي عنذذذذذاوين كذذذذذت مذذذذذن سالسذذذذذت التذذذذذدريب املك ترونذذذذذي وجلسذذذذذات التذذذذذدريب امفترا ذذذذذي
ويتمايزان في العناوين التخممية لورشات العمت على النحو اآلتي:
أ -عنااااوين ور ااااة العماااأل للفئااا ا ولااا – برنااااما متااااراة القياااا ا اريااا للمااا يرين العاااامين فاااي
القطاع ا اري:
 .1دارت وقياس األداء اإلداري.
 .4آليات و

السياسات العامة ونمم اتخاا القرار.

 .9مالح التشريعات اإلدارية.
 .2اإلمذذذذذذذالح اإلداري ق اعيذذذذذذذا ً يالق ذذذذذذذا  :الخذذذذذذذدمي – المذذذذذذذالي وال ذذذذذذذريبي – المذذذذذذذناعي –
امقتمادي – اإلداري.)...
ال -عنااااوين ور ااااة العماااأل للفئااا ال انيااا  -برنااااما متااااراة القياااا ا اريااا للمااا يرين العاااامين فاااي
القطاع اتقتصا ي:
 .1دارت وقياس األداء اإلداري.
 .4دارت المشاري و دارت الجودت.
 .9دراسات الجدوى امقتمادية لمشاري الق ا العام.
 .2اإلمالح اإلداري وامقتمادي.
4

الما  -6العناوين الم ترو لسالسأل الت ريال اتلوتروني:
يت ذذذمن ذذذالث سالسذذذت تدريبيذذذة مذذذدت كذذذت منهذذذا مذذذاني سذذذاعات يخ ذذذ لهذذذا المتذذذدرب فذذذي أي وقذذذت
يختاره على مدى أسبوعين لكت سلسلة.
الت ريال اتلوتروني
السلسل

العنوان

الموع

الموان

السلسلة األولى

ا ار اتستراتيجي

اختياري للمتدرب

اختياري للمتدرب

السلسلة ال انية

المتاراة اتحترافي للقائ ا اري

اختياري للمتدرب

اختياري للمتدرب

السلسلة ال ال ة

إ ار ا زماة والمخاطر وفرق العمأل

اختياري للمتدرب

اختياري للمتدرب

متاراة اللغ ا نوليزي

اختياري للمتدرب

اختياري للمتدرب

سلسلة

افية

المااااا  -7العناااااوين الم ااااترو لجلساااااة التاااا ريال اتفترا ااااي :مدتذذذذه  /2/جلسذذذذات تدريبيذذذذة ومذذذذدت
الجلسة التدريبية امفترا ية ساعة واحدت تنفا على مدار أسبو .

الت ريال اتفترا ي
سبع جلساة تتوزع عل النحو التالي:
ع الجلساة

توقية الجلس

العنوان

 9جلسات

من  18:55لى 13:55

 إ ار السمع والعالقاة العام

جلستين

من  18:55لى 13:55

 بناء المنظماة المب ع والتميز المؤسساتي

جلستين

من  18:55لى 13:55

 إ ار التفاوض

9

الما  -8نظام التقييم:
يتم تقييم متبعي البرنامء وف المراحت اآلتية:
 .1المرحلااا ا ولااا  :تحقيذذذ نسذذذبة ح ذذذور م تقذذذت عذذذن  %80مذذذن مذذذدت البرنذذذامء ويشذذذمت الذذذع التذذذدريب
املكتروني وامفترا ي والتفاعلي/المباشر.
 .2المرحل ال اني  :تقديم ورقة عمت يبحث ت بيقي) يتم نشره في مبادرت اإلبدا الحكومي.

الما  -9م التنفيذ :شهرين.
الما  -11ال تا الممنوح :
يُمنح المديرون العامون الناجحون

تا القيا ا اري

مادرت عن وزارت التنمية اإلدارية.

الما  -11يبلغ هاا القرار من يلزم لتنفياه.
دمش في 4518/2/43

وزير التنمي ا اري
ال وتور سالم محم سفاف
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