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مقدمة
إن عملي��ة التنظيم التي ترتبط بجزء من
األعم��ال اإلدارية مع التخطي��ط وغيرها
ترتبط بع��دة جوانب في إدارة املؤسس��ة
وتس��ييرها وحيث أن هن��اك ارتباط وثيق
بني التنظيم و االتصال وحركة املعلومات
فيه��ا ؛ فإن ه��ذا ما يجع��ل التنظيم في
املؤسس��ة والهيكل التنظيمي ذا أهمية
بالغة ليس فقط فيما يتعلق باملسؤوليات
 ،وإمنا أيضا الرتباطه بالهيكل التخطيطي
للمؤسس��ة ،بينما اخلريط��ة التنظيمية
عب��ارة ع��ن الش��كل البيان��ي للهي��كل
التنظيم��ي حيث تبني اإلدارات واألقس��ام
التي تتآلف منها املنشاة وكذلك قد تبني
اخلريط��ة التنظيمي��ة طبيع��ة العالقات
م��ا بني وحدات املنش��أة  .وق��د تبني أيضا
السلطات واملسؤوليات امللقاة على عاتق
كل وح��دة من هذه الوح��دات وفي العادة
تب�ين ه��ذه اخلريطة م��دى اتس��اع نطاق
األشراف أو ضيقة في املؤسسة.
هدف العام
أن يتق��ن املش��اركون املع��ارف العلمي��ة
ف��ي إس��اليب حتلي��ل العمل وف��ق منوذج
(.)PETSEL
الأهداف التف�صيلية
•اكساب املش��اركني املعارف العلمية
في إساليب حتليل العمل وفق منوذج

( )PETSELوالتأثي��رات الالزم��ة ف��ي
اعداد الهياكل التنظيمية.
•تزوي��د املش��اركني بامله��ارات الالزمة
ف��ي تطبيقات األس��س العلمية في
اع��داد و رس��م اخلرائ��ط التنظيمية
للمنظم��ات اإلداري��ة (احلكومي��ة،
قط��اع األعم��ال) وتكالي��ف اجلدوى
اإلقتصادية.
•تنمية مهارات املش��اركني في مجال
الكتابة للعالقات العامة.
مو�ضوعات احللقة
•مدخل في التنظيم و اعادة التنظيم
وفق منوذج حتليل( )PETSEL
•تفس��ير التش��ريعات (املراس��يم
والقوان�ين ) الص��ادرة ف��ي تأس��يس
املنظم��ات اإلداري��ة (حتلي��ل ش��جرة
العمل اإلداري)
•األسس العلمية والعملية في رسم
اخلرائط التنظيمية (متارين عملية).
الفئة امل�ستهدفة
العاملون في دوائر اجلودة ومتخذي القرار.

مدة احللقة التطبيقية
(  )12س��اعة تدريبية موزعة على (  ) 3أيام ،
بواقع (  ) 4ساعات يومياً.
التكلفة املالية
 2009 9ري��ال للف��رد ( .عن��د ترش��يح 3
مشاركني سيتم منح مقعد مجاني).
9 9تش��تمل التكلف��ة أدبي��ات احللق��ة
( كمل��ف املت��درب وامل��ادة العلمي��ة
والشهادة ) واإلفطار.
9 9يحص��ل املش��ارك بعد نهاي��ة احللقة
على شهادة معتمدة من معهد اإلدارة
العامة .

ملخ�ص ال�سرية الذاتية:

د  .بُراق كمال النعيمي
يعمل في حقل االدارة العامة ومنهجيات
التنمية والتطوير االداري منذ عام 1975م
وللوقت احلالي ووفق االتي :
• التدري��س اجلامع��ي ف��ي جلامع��ات
والكلي��ات واملعاه��د ( جامعة بغداد،
اجلامعة املستنصرية ،كلية املنصور
اجلامعة ،املركز االورب��ي العربي دولة
االمارات العربية املتحدة ).
•التدري��ب االداري االحتراف��ي بإج��ازة
(دبلوم تدري��ب مدربني جامعة جنوب
كاليفورني��ا  /امري��كا ) ( مدرب اقدم
املركز القومي لالستشارات والتطوير
االداري  /جمهورية العراق ) ( ،محاضر
اول معه��د االدارة العامة س��لطنة
عٌمان منذ عام  2003م ولألن ).
• تقدمي االستش��ارات والنظم ( تقدمي
اخلدم��ة االستش��ارية للعدي��د من
وزارات ووح��دات اجلهاز االداري للدولة
وقط��اع االعم��ال داخل الس��لطنة

وخارجها في مجاالت االدارة والنظم
واعداد الهي��اكل التنظيمية وادلة
الوص��ف الوظيف��ي وتبس��يط
اجراءات العمل وغيرها في مجاالت
التنمية االدارية.
•تق��دمي البح��وث والدراس��ات وإدله
واوراق العم��ل منه��ا ،الدلي��ل
التدري��ب للمدرب�ين واملتدرب�ين في
اعداد دراس��ة تبس��يط االج��راءات،
مؤلف ق��راءات إداري��ة معاصرة في
اوراق عم��ل مخت��ارة ,مؤل��ف ف��ي
تنمي��ة املوارد البش��رية ،وما يقارب
م��ن ( )50ورق��ة عم��ل ومقال��ة
منشورة في دوريات محكمة وأوراق
عمل مقدمة ف��ي مؤمترات وندوات
ولق��اءات عمل علمية داخل وخارج
السلطنة.

