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 مقدمة: 

بدور مهم وحيوي في حياة االفراد ولمنظمات، وقد تزايد االهتمام بهذه الوظيفة نتيجة لنمو المجتمعات اإلنسانية اإلداري التنظيم إذ يقوم 

ضخمة كبيرة الحجم، تشابكت العالقات بينها وتعقدت مما جعلها في حاجه دائمة الى تنسيق وتقدمها، حيث ظهرت الحاجة إلى تنظيمات 

نشاطاتها وتعاون أفرادها لتحقيق األهداف التي قامت من أجلها. وإذا كانت وظيفة التخطيط تتمثل في التعريف باألهداف وتحديدها وفان 

 وظيفة التنظيم تتعلق بتحدي

األهداف المخططة، وتجميع هذه النشاطات في إطار أو هيكل متعاون يضمها، ثم إسناد هذه النشاطات الى د النشاطات الالزمة لتحقيق 

وظائف محددة يتوالها أشخاص قادرون على االتصال ببعضهم وراغبون في االسهام بالعمل لتحقيق األهداف المشتركة والمحددة. 

وتنسيق االتصاالت في االتجاهات كافة، وبدون التنظيم يفقد التخطيط أهمية،  فالتنظيم هو الوسيلة الى توزيع االعمال وتدرج السلطات

 ويفشل االفراد، وتنهار المنظمات أو تقصر عن بلوغ أهدافها التي قامت من أجل تحقيقها

 تطور الفكر اإلداري 

 

يعيشون منفردين يسعى كل منهم للحصول على قوته من الصيد او الزراعة، وبمرور الوقت المجتمعات البدائية كان االفراد في     

 .ف ومشاكل الحياةظهرت حاجة االفراد الى التعاون لتحقيق مصالحهم المشتركة فتعاونوا للتغلب على ظرو

كان المجتمع المصري يمثل تنظيما هرميا على قمته يوجد فرعون مصر وتحت هذه القمة كان تنظيم في تسلسل في العصر الفرعوني:   

 والفالحون. تنازلي اخذا في االتساع النبالء وفي نهايته العمال

 ولعل الطبيعة الزراعية في مصر الفرعونية واعتمادها على مياه النيل استلزم التركيز اإلداري من قبل الملوك وذلك لتنظيم توزيع المياه

على المحافظات والمناطق والتحكم واستخدم التخطيط من اجل التحكم في الموارد والدليل وضع مقياس لمنسوب المياه هناك ويقدرون 

 مية حصاد العام بعملية حسابية تمثل في عملية التخطيط اإلداري في العصر الحديث.ك

: عرف أقدم نظام في التاريخ لشغل الوظائف العامة على أساس عقد اختبارات للمتقدمين لدخول الخدمة واختيار الصين القديمةفي 

االجتماعي من ناحية وبين قدرة الموظف العام على أداء واجبه من األفضل من بينهم، وهناك عالقة بين االستقرار السياسي والتقدم 

ناحية، ومن هنا كان االهتمام بالتنظيم والتخطيط الشامل من الحاكم، حيث كانت اداره الدولة تهتم بوضع خطة عامة تستهدف توفير 

 احتياجات اإلمبراطورية من الغذاء والتعليم وتسليح الجيش.

عمليات إدارية كثيرة منذ بدئها ونشر رسالة اإلسالم، إذا اعتمد على اعداد القادة واالنبياء والتأثير المتبادل  : برزتالعصر االسالميفي 

عن  بين افراد المجتمع الذي نزل فيه الدين وهو ما يعبر عنه حاليا في العلوم اإلدارية بالقيادة اإلدارية. فلقد تميزت الشريعة اإلسالمية

سماوية بعدد من المزايا منها عمومية الرسالة وشموليتها وصالحيتها لكل زمان ومكان ومسايرتها لمصالح الناس سابقتها من الشرائع ال

 .} وما أرسلناك إال كافة للناس بشيرا ونذيرا {وتحقيق العدالة بينهم قال تعالى:

البعض منها في نظريات جديدة كان لها إثر  حاولت تعظيم األفكار اإلدارية القديمة وبلورتها وعملت على ضمفي الحضارات الغربية: 

كبير في دفع الفكر اإلداري وكان روادها األوائل في أوربا وامريكا الفضل في تطوير الفكر اإلداري ويعتبر "فردريك تايلور" مؤسس 

ادئ اإلدارة العلمية شد انتباه م وتاله رواد آخرون. وعندما وضع "تايلور" مب1911حركة اإلدارة العلمية فقد ألف كتابا في اإلدارة عام 

 .علما االجتماع والنفس الى االتجاه بدراستهم نحو اإلدارة مركزين على االنسان  صانع التغيير وصانع اإلنتاج

ثم ظهرت اراء "ماكس فيبر" في البيروقراطية ويعني بها التنظيم األمثل الذي يقوم على أساس من التقسيم اإلداري والتخصص بما * 

 .به من مبادى اإلدارية الرشيدةتتميز 

ً :أولاً

 ظهورًاإلدارةًفيًالمؤسساتًالجتماعية

هي اؤسحنفألى عل  اؤجظس اإظجنب األطلنل ثا اؤقونا ب عنوى دف اد األسرر أ  ؤألسرر أتعّد األسرر أ دمدا اؤسسسررسررنت النظت اؤاألولى األاؤ  
اتلقون األطلنل اؤسبندئ اؤعلسوى ااؤخلقوى ااؤت باوى إال دظه سع اؤتطا  ااؤتقدا تخلت األسررررررر أ عن بعه األنيل ن ف ول رؤة اؤل  رررررررى 

  .دالً سن االس أ اؤطبوعوىدن تظشل في اؤسجتسع ؤتتاؤ  س سى اؤ عنوى ب) المؤسساتؤلجسنعنت اؤستخ  ى )

 االجتسنعوى اؤتظشيى في األولت ن ؤتسدي االظتشن  في فلخرت اؤسظألسنت هره عل  األف اد دمبل اؤسجتسع ثقنفى في اؤتغو  اسع

 فل بحت دهسوت ن اؤسجتسع اؤسس ااؤ حوى، ااؤت باوى ااالجتسنعوى اؤتعلوسوى األظشطى ظااحي اف  االجتسنعي ااؤضبط

 .ااؤبش وى اؤسندوى احتونجنت ن اتافو  سسنظدت ن عنتقه عل  بنؤتنؤي اؤسجتسع ادخر ض ا اته سن ض ا أ

 دن ظجد اؤثنظوى اؤعنؤسوى اؤح ب فت أ حت  اؤعش ون اؤق ن بداوى سظر اتطا هن االجتسنعوى اؤخدسى س ظى ؤظشلأ ابنستع اضظن

 ط وق عن تدا  االجتسنعوى اؤ عنوى سسسسنت النظت االجتسنعوى اؤ عنوى سحوط في ظبتت االجتسنعوى ؤس ظى األاؤ  اؤبرا 

 سن ولن ؤا اؤرؤة اآلخ ون ؤسسنعدأ ااؤسول اؤخو  باازع اؤعسل ب را وقاسان لنظاا اؤلن س ظوون ؤوساا اها اؤستطاعون

 .اإلدا أ في علسي بلسلاب االجتسنعوى اؤ عنوى سسسسنت تدا  دن اؤستامع

 اؤق نص ونس  ؤدلتا  2030 اؤ سوى ضاء في اإلدا وى اؤتظسوى ؤتحقوق االجتسنعوى اؤخدسى في اؤسسسسنت ادا ه: لتنب سن

 (اؤ شودي اعبداؤاظوس

ً  ب ن سنزادة دخ ى س اجع سن اضنفت ن تست دجزاء اهظنة  . الحقن



 بنؤسسسسنت ؤلعسل عوظاا اؤرون ااؤسد بان اؤعنسلان سظ ن اتخ ج ا1904 عنا في اإلظسنظوى األعسنل سدا س إظشنء بدد ؤسن

 اإلدا وى ااؤخب ات اإلدا أ دسنؤوب سن االستلندأ إؤ  اؤسد بان داؤية اتجه االظتشن ، في بددت اؤتي اؤستخ  ى االجتسنعوى

 امد وعسلان لنظاا اؤتي اؤسسسسنت دهداف تحقوق ل ع اؤعسل سن ؤوتسلظاا اؤعنسى اإلدا أ دح زته اؤري اؤعلسي ااؤتقدا

 اؤسسسسنت تلة إلدا أ ااؤد اوى اؤخب أ عل  سبظ  إدا ي استخداا إؤ  تا لاا

 االجتسنعوى اؤخدسى س ظى ظشلأ عل  رؤة سنعد اؤتقدا إؤ  االجتسنعوى اؤعلاا ادفعت األاؤ  اؤعنؤسوى اؤح ب منست اؤسن

 إؤ  اإلظسنظوى األعسنل سدا س اتحاؤت إؤو ن، االستظند وسلن االجتسنعوى اؤعلاا سن علسوى  لوزأ اؤس ظى ؤتلة اد بح

 اؤعلسوى اؤسع فى اسن ، اؤسختللى االجتسنعوى اؤعلاا سن تتلان لنظت اؤتي اسق  ات ن سظنهج ن ؤ ن االجتسنعوى ؤلخدسى سدا س

 اإلدا أ سندأ ب ن تد س النظت ظلس ن بنؤس ظى اؤخن ى

 اؤخ وجان ااؤية النن مبل ري عن للنءأ دلث  علسون إعدادا ا سعدون س ظوون اجتسنعوون دخ نيوون تخ وج عل  رؤة اسنعد

 مدوسى اؤسسسسنت دا اؤسظألسنت دن رل ه وجد  سسن ادظه خن ى فو ن وعسلان لنظاا اؤتي اؤسسسسنت إدا أ ظجنح في دث ها

 .اؤسحتنجون  عنوى( لسظألسنت) اؤسعنبد تاؤت اؤس  وون مدسنء ع   في دظه إؤ  اؤتن وخ وشو  حوث جدا

 هره ادسنلن االجتسنعوى بنؤ عنوى تقاا اؤتي اؤسعنبد وح ي  سسي سجل اجاد عل  تدل اآلثن  عل  اجدت اؤتي ااؤ ا 

  عنوى سسسسنت( اؤحنؤي اؤاضع عل  د بحت دن إؤ  اؤسسسسنت اتطا ت) اؤحنؤي اؤسعلاسنت تبندل سجل ( اؤسعنبد

 اؤستساؤون ؤ عنوى ادخ ى األس وى اؤ عنوى سن اؤسح اسون األطلنل ؤ عنوى بعض ن ، االجتسنعوى اؤسسسسنت دا) اجتسنعوى

 ااؤبلا، اؤ ا اسسسسنت اؤعقال ؤضعنف اؤلل ي اؤتثقوف لسسسسنت اؤسسسسنت سن رؤة اغو  اؤسللافون، ؤ عنوى اثنؤثى

 .اؤخ.... األحداث  عنوى اسسسسنت

 لس ظى مااعدهن د ست مد االجتسنعوى اؤخدسى لنظت اؤثنظوى اؤعنؤسوى اؤح ب مبل سن إؤ  ا1930 عنا دزسى سن اؤلت أ اف 

 االجتسنعوان األخ نيوان ادخر اؤجسنعنت، اسع األف اد سع اؤتعنسل في اؤعلسي األسلاب تستخدا ط ق ؤ ن اد بح

 اؤعلسوى اؤبحاث ظتنيج عل  اؤسبظي االجتسنعي ااؤتخطوط االجتسنعوى بنؤسونسى

 ؤتالمي اؤسسسسنت تلة ج اد تظسوق إؤ  اؤسنسى اؤحنجى اب زت اؤسستاونت سختلف عل  االجتسنعوى اؤسسسسنت لث ت

 األخ نيوان رؤة لل دفع..... اؤط ق بلحسن إؤو ن حنجى في ها سن إؤ  اتا ول ن اؤخدسنت في ااالزدااج اؤتل ا 

 اؤخدسنت وا لاا دن وستطوعاا حت  ب ن وعسلان تياؤ اؤسسسسنت إدا أ في اؤعلسي األسلاب استخداا إؤ  االجتسنعوان

 .. تلللى ابلمل سسلن امت دم   في اؤسااطظون احتونجنت إلشبنع اؤسطلابى

 االجتسنعوى اؤخدسى في اإلدا أ عسلونت النظت االجتسنعوى اؤسسسسنت إدا أ فيًالعلميًاألسلوبًاستخدام بدد ثا اسن

 -اآلتوى:  األسنسوى اؤعسلونت تتضسن

 .األهداف تلة ؤتحقوق اؤسستخدسى اؤاسنيل تحدد دظ ن لسن اؤسبتغنأ األهداف اؤعسلوى تلة اتحدد :السياسةًوضعًعملية

 ط وق عن اؤسااطظان وحتنج ن اؤتي اؤخدسنت ؤتلدوى اؤسسسسنت ب ن تقاا اؤتي اؤب اسج  ا أ في ارؤة :التنفيذًعملية

 . ااؤستطاعون اؤلظوون

 .علو ن تتغلب حت  اإلدا ي ظألنس ن في اؤق ا  ظااحي ؤتد ة ج ادهن بتقاوا اؤسسسسنت تقاا حوث :التقويمًعملية

 

 اتعنان عنؤوى بللنءأ اؤح بي اؤسج اد سسنظدأ في االجتسنعوى اؤخدسى س ظى دس ست اؤثنظوى اؤعنؤسوى اؤح ب اظدؤعت اعظدسن

 اؤح ب ستطلبنت ؤسااج ى اؤسستاونت سختلف عل  ااؤحلاسي األهلي اؤقطنعون في اؤعنسلان االجتسنعوان األخ نيوان

 ؤسااج ى اتظلورهن اؤب اسج اضع علوه ت تب سسن ااؤتخطوط ااؤد اسى اؤبحث عل  ؤلت لوز اؤسظنسب اؤسظنخ ؤ ا اتاف 

 اؤسلوسى اؤعلسوى اإلدا أ تااف  بدان وتحقق دن اؤ دف ؤ را لنن اسن. اؤ عبى اؤأل اف تلة في اؤسااطظون احتونجنت

 اؤب اسج تلة بتظلور اؤقونا ثا ؤلتظلور منبلى ب اسج إؤ  ات جست ن اؤخطى اضع دعبنء تتحسل اؤتي االجتسنعوى ؤلسسسسنت

 .اتقاوس ن

ًالجتماعيةًالمؤسساتًإلدارةًالالزمةًاألساسيةًالعلميةًالقاعدةًاستكمالًإلىًالجتماعيونًاألخصائيونًتوصلًثمًومن

ً:وهيًالسابقةًالثالثًالوظائفًإلىًباإلضافةًأخرىًوظائفًالجتماعيةًالخدمةًفيًلإلدارةًوأصبح

 :لتوجيه المؤسسسسسسسسات للتعرف على االحتياجات التي يتطلبها البيتة والتي يمكن  وظيفة التنظيم التوجيهي

للمؤسسسسسسة أن تشسسبعها كما كانت تتضسسمن كسسسب تأييد الرأي العام في البيتة كي يسسساعد األهالي المؤسسسسسسة 

ك االحتياجات، وكان المسسسستولون على المسسسستوى التنظيمي التوجيهي يجتهدون بجهودهم على مواجهة تل

في التعرف على االتجاهات االقتصادية والسياسية واالجتماعية التي تضع مشكالت جديدة أمام المؤسسة 



عليها أن تعمل على حلها كما أن ذلك المسسسسستوى كان يعمل على تحديد العناصسسسسر الموجودة بالبيتة والتي 

 ن تسعى المؤسسة لالتصال بها..يجب أ

ً

ًالتخطيطًتتضمنًوكانتًمتكاملةًمتضامنةًكوحدةًيعملًاإلداريًالجهازًلجعلًتهدفًوهي:ًاإلداريًالتنظيمًوظيفة

ًتحقيقًفيًللمساهمةًالمتاحةًوالطبيعيةًوالبشريةًالماليةًالمواردًلستغاللًالجهازًمستوياتًعلىًالواجباتًوتوزيع

ًكلًبينًالتكاملًوإحداثًبالعملًالقائمينًوتدريبًالتمويلًبعملياتًيقومًالمستوىًوهذاً،.المؤسساتًبرامجًأهداف

ً.واحدةًكوحدةًوتعملًتتماسكًحيثًاإلداريةًاألنشطة

ًللعمليةًالتنظيميةًالوظيفةًوضعتهاًالتيًاألهدافًلتحقيقًالمتاحةًالمواردًاستخدامًبتوجيهًوتقوم:ًإشرافيهًوظيفة

.ًالمرجوًوالمستوىًالنحوًعلىًتمارسًالجهودًتلكًأنًمنًوالتأكدًوالمهنيةًالفنيةًالجهودًبينًالتنسيقًبغرضًاإلدارية

ًاألصغرًاإلداريةًالوحداتًتكاملًمنهاًالهدفًإذًالسيطرةًعنًبعيدةًسلطةًإلىًتحتاجًكلهاًوهذه:ًوالتنسيقًالقيادةًوظيفة

ً.فرديةًمسئوليةًليستًوهيًالجتماعيةًبالمسئوليةًالشعورًعلىًقائمًمتجانسًكليًكيانًفي

ًفيًتعملًولكنًفراغًفيًتعملًوالًمجتمعهاًعنًعزلةًفيًليستًالجتماعيةًالمنظمةًأنًذلك:ًالعامةًالعالقاتًفيًوظيفة

ً.األهدافًلتحققًايجابيةًمشاركةًفيًالمنظماتًمنًغيرهاًمعًتعملًأنًالبدًولذلكًاجتماعيًنسيجًمنًجو

ًالعلميًوالتقدمًذاتهاًالمهنةًبتطورًمتأثرةًوتتطورًتنموًالجتماعيةًالخدمةًفيًاإلدارةًأخذتًالوقتًمرورًومع

ًلمواجهةًالجتماعيةًالمؤسساتًإدارةًفيًفعاليتهاًتزيدًأنًتستطيعًحتىًالحاليًعصرناًيميزًالذيًوالتكنولوجي

ًمهنةًطرقًمنًطريقةًاإلدارةًتصبحًبأنًنادىًالعلماءًبعضًأنًحتىًالفراد،ًلدىًالتغيرًسريعةًوالحتياجاتًالمتطلبات

ً"تريكرًهارلى"و"ًوارهامًجويس"ًومنهمًالجتماعيةًالخدمة

................................................................................................ً

هي المكان الذي يتم من خالله تقديم الخدمات للمستفيدين حيث ان دورها  ًالمؤسسة:ًتعريف

 بالعمل على اشباع احتياجات األنظمة االجتماعية المتنوعة في المجتمع .يرتبط 

بمعنى :كيان يضم مجموعه من التجمع اإلنساني يقومون بتحقيق اهداف مشتركة وفق 

 –أنشطة  –موارد » أنظمة ادارية يتحقق فيها الضبط واالستقاللية والمكونات داخلها 

 سق وبينهم ترابط هيكلي من –سياسات  -عمليات

 

ًًالقانونيةًالمؤسساتً–ًالدينيةًالمؤسسات–ًالجتماعيةًالمؤسساتً–ًالصحيةًالمؤسساتً–ًالتعليميةًالمؤسساتًمثل

ًالخ...

ًشاكرً:تعريفًحامدً

ًفيًالخدمةًالجتماعيةًدارةلإل

 أجلهًمنًقامتًالذيًالهدفًلبلوغًمؤسسةًأوًومنظمةًهيئةًأيةًتحتويهاًالتيًالبشريةًالطاقةًتوجيهًعملية
ً:عبارة عن اإلدارة في الخدمة االجتماعية ومن وجهه نظرنا فإن 

ًتبعاًبهمًالمنوطةًالمسئولياتًاداءًمنًالجتماعيةًالمنظماتًفيًالعاملينًتمكينًتستهدفًواختصاصاتًعمليات

ًالقائمة.ًالمحدداتًإطارًفيًفعالًبشكلًالمنظمةًأهدافًلتحقيقًوظائفهمًلمتطلبات

 :يليما ويتضح لنا من التعريف 

 فيها. والعماليينعمليات متكاملة لتحقيق أهداف المنظمة عن طريق تنسيق الجهود وتعاون  األدارة*أن 

التي يقوم بها كل العاملين في المؤسسة  باالختصاصاتترتبط  االجتماعيةفي الخدمة االدارة *أن 
 .االجتماعية

 االجتماعية.في الخدمة االجتماعية تمارس في مختلف مجاالت الممارسة المهنية للخدمة  االدارة*ان 

 الوظائف.تلك  تتطلبهالمنوطة بهم تبعا لما  بالمسؤولياتهدفها مساعدة العاملين على القيام  االدارةان *



مادية ,تنظيمية  *يتم تحقيق األهداف في أطار المحددات القائمة الداخلية في المنظمة )موارد بشرية ,
والتي تحدد ,تكنولوجية ........الخ (والمحددات البيئية )عوامل سياسية ؟اقتصادية ,اجتماعية ...الخ (

 .ارتباط المنظمة بالبيئة المحيطة بها حيث أن هناك تأثير وتفاعل متبادل بين كل من المنظمة والبيئة 

ً

............................................................ً

ًاالجتماعية:المؤسسات االدارة المؤسسات  إلدارةالخصائص المميزة 

ً:ًًيليًفيماًالجتماعيةًالمؤسساتًفيًلإلدارةًالمميزةًالخصائصًبعضًنحددًانًيمكن

 هادفة: انسانية عملية : االدارة1

ًفيًتؤديًوالتيًوالتأثرًالتأثيرًوالمتبادلةًوالمتداخلةًالمتتابعةًالخطواتًمنًمجموعةًتتضمنًانهاًبمعنىًعمليةًاإلدارة

ًويعملونًغيرهمًمعًويتعاملونًغيرهمًمعًيتفاعلونًبشرًخاللًمنًوتمارسًالهدافًمنًمجموعةًتحقيقًاليًالنهاية

ًالبشر.ًلصالحًاهدافًلتحقيق

ًًوتحسينهاًالنسانيةًالعالقاتًاهميةًعلىًتؤكدًالدارةًانًاخرىًناحيةًمنًذلكًويعني

ًمنًوتوفيرًمزيدًانسانيهًاشباعًلتحقيقًالولىًبالدرجةًيتوجهًنتائجًمنًاإلدارةًاليهًتهدفًماًفانًاخرىًناحيةًومن

ً.اإلنسانيًللمجتمعًوالرفاهيةًالرخاء

 

ًوالفكرية:والفنية  اإلداريةاالدارة تستلزم توافر كل من القدرات -2

تعتبر نوع من الفن العلمي ويترتب على ذلك ان ممارسة االدارة تتطلب اكتساب العديد من  اإلدارةان 
–التخطيط القدرات والمهارات وذلك حتى يتمكن االداري من ممارسة مختلف العمليات االدارية مثل: 

 ..الخالتوجيه والقيادة -التنظيم-التنسيق

 انما يجب فهم طبيعة عمل المؤسسة.و باإلدارةفهم المعلومات النظرية الخاصة  ال يكفي 
ًاالداره تمارس من خالل المؤسسات:-3

  تمارس من خالل المؤسسات فهي ال تمارس في فراغ اإلدارة ان ما ينبغي التركيز عليه هنا ان
من حيث  للمؤسسة التنظيميةبمدى فهمها للظواهر والمتطلبات اإلدارة  يتحدد نجاحومن ثم 

المتطلبات التنظيمية والسمات وخصائص المؤسسة والعالقات المتبادلة بين المعطيات البنائية 
 الوظيفية.والمتطلبات 

  المحيطة وبالبيئةالموجودة بالمجتمع  بالمؤسسات االخرىفهم عالقة المؤسسة 

ًالمجاالت:االدارة تمارس في مختلف -4

الواسع لكلمة اجتماعية تشمل جميع المؤسسات النوعية التي ان المؤسسات االجتماعية بالمفهوم 
 وتعليم( صحة االجتماعية: نعرفها في عالمنا المعاصر )الرعاية

ويترتب على ذلك أن ادارة المؤسسات االجتماعية لن تقتصر على مجال من مجاالت الحياة دون اآلخر 
-القومي-)على المستوى المحليولهذا نجد أن االدارة تستخدم في جميع المجاالت االنتاجية 

 الدولي/في الحرب والسلم(

 اجتماعيه:: االدارة وظيفة 5

اؤحونأ االجتسنعوى ؤلبش  , اسع تقدا اتعقد حونأ اؤبش  زادت ض ا أ عسلوى االدا أ حوث تضنعلت حنجى اؤبش   بظشنهظشلت االدا أ 
 لسن ولي :اؤ  تظألوا اؤج اد ات توب االعسنل احشد اؤساا د ؤتحقوق ن .ارؤة 

 االستخدام االمثل للموارد البشرية والمادية)خصوصا في الدول النامية قليلة الموارد( االدارةتحقق  -1

 تساعد على تحديد اهداف المؤسسات وكيفية تحقيقها -2

الهياكل الوظيفية واالجراءات التنظيمية والتقويم مما يساعد في تحقيق االهداف ويجنبها  االدارةتحدد  -3
 العشوائية

 :البيئةاالدارة نظام متكامل ذاتياً متفاعل مع -6



يمكن تعريف النظام )بأنه مجموعة من العناصر والوظائف التي تتميز بخاصيتي التشابك والتفاعل من اجل 
 معين( الوصول الي تحقيق انجاز

وعلى ذلك يمكن النظر الي االدارة على انها نظام يتكون من عدة عناصر ووظائف تتمثل في االفراد 
وان هذه الوظائف والعناصر تتفاعل مع بعضها في تحرك منتظم وديناميكي  واإلدارات واآلالتوالموارد 

 محددة.لتحقيق اهداف 

 
 االتية:وتتكون االدارة كنظام متكامل من العناصر 

 االدارية: أ: المدخالت

 الخصائص والسمات الشخصية للمدير والعاملين بالمنظمة -1

  البيئةفي  السائدةالقيم والمعتقدات والمعايير -2

 العلوم والمعارف واالساليب ومجاالت تطبيق االدارة -3

والمواقف واالدوات واالمكانيات والفرص والقيود التي تتم في اطار العمليات  باألوضاعالمعلومات المتصلة -4
 .اإلدارية

 االدارية: األنشطة-ب

 انشطه البحث والدراسة والتحليل -1

 انشطه التخطيط واالداد والتنسيق -2

 انشطه التنفيذ واتخاذ القرارات -3

 والمتابعة. الرقابةانشطه -4

 

 االدارية:المخرجات -جـ

 والنظم. السياسة-1

 والخطط. االستراتيجيات-2

 المستويات. كافةعلى  القرارات-3

 والمعنوية. المادية االنجازات-4

 مفهوم اإلدارة في المؤسسات االجتماعية

 « جون كدناى»التعريف األول: تعريف  •

من  عملية تحويل السياسة االجتماعية إلى خدمات اجتماعية، وتوظيف الخبرة المكتسبةاإلدارة في الخدمة االجتماعية هي  •

 .خالل تحويل السياسة إلى خدمات اجتماعية في تقديم بعض التوصيات التي تتصل بتعديل السياسة االجتماعية

 خدمات اجتماعية ملموسة.وعلى ذلك فإنه يرى أن اإلدارة في الخدمة االجتماعية تتضمن عملية تحويل السياسة إلى  •

 استخدام الخبرة الناتجة عن الممارسة في التوصية بتعديل السياسة االجتماعية. •

  «ستون هو سن» تع وف: ثنظياؤ اؤتع وف

 .سظألا تعناظي ج د خالل سن اؤسظألسى دهداف اتحقوق تحدود عسلوى: بلظ ن االجتسنعوى اؤخدسى في اإلدا أ وع ف

 «شنل  حنسد» تع وف: اؤثنؤث اؤتع وف

 اؤ دف ؤبلاغ سسسسى دا سظألسى دا هويى دوى تحتاو ن اؤتي اؤبش وى اؤطنمى تاجوه عسلوى: بلظ ن االجتسنعوى اؤخدسى في اإلدا أ وع ف

 .دجله سن منا اؤرى



 التعريف الرابع: تعريف مجلس تعليم الخدمة االجتماعية بالواليات المتحدة األمريكية •

ا تحويل موارد المجتمع إلى برنامج لخدمة المجتمع اإلدارة في الخدمة االجتماعية هي: العملية التي يتم بواسطته •

ً لما يتفق عليه في المؤسسة من أهداف وسياسات ومستويات عمل وتقوم تلك العملية على بناء األدوار  طبقا

والعالقات باألسلوب الذى يعزز نشاط المؤسسة، كما أنها تدور حول عملية حل المشكلة من دراسة وتشخيص 

 نفيذها ثم تقييم النتائج.وعالج أو وضع خطة وت

•  
  «ت ول  هن ؤ » تع وف: اؤخنسس اؤتع وف

 اؤرون اؤظنس لل تسلون ب دف دبظني ن سن اإلدا وان وسن س ن اؤس ظى ط ق سن ط وقى: بلظ ن االجتسنعوى اؤخدسى في اإلدا أ وع ف

ً  سسياؤونت ا دداء سن اؤسظألسى عسل وشسل ا  عل  اؤسظألسى ؤسسنعدأ ااالسلنظونت ؤلساا د األسثل ااالستخداا األنيل ا ؤستطلبنت تبعن

 .اؤسجتسع ؤسلنن سسلظى اجتسنعوى خدسنت دفضل اتقدوا تافو 

 « مصطفى رزق مطر»التعريف السادس: تعريف  •

إدارة المؤسسات االجتماعية عبارة عن: األعمال أو التخصصات التي تتصل بطرق إدارة المؤسسات المشتغلة بالخدمة االجتماعية 

رامجها الهيئات األهلية ذاتها تمييزاً لها عن تلك الخدمات سواء كانت هذه المؤسسات أو الهيئات تديرها الحكومة أو تنشئها وتنفذ ب

 الفنية المهنية التي تقدمها المؤسسة لعمالئها والمجتمع.

  «الظت هو سي» تع وف: اؤسنبع اؤتع وف

 .اؤتظألوسوى األهداف اتحقوق إلظجنز اؤساا د الستخداا ااؤجسنعنت األف اد خالل سن دا بااسطى األعسنل ألداء تستخدا اؤتي اؤعسلوى

ًالجتماعية:ًالمؤسساتًفيًاإلدارةًمفهومًفإنًالمؤلفًنظرًوجهةًومن

ً  ب ا اؤسظاطى اؤسسياؤونت دداء سن االجتسنعوى اؤسظألسنت في اؤعنسلون تسلون تست دف ااخت ن نت عسلونت هي  ؤستطلبنت تبعن

 .اؤقنيسى اؤسحددات إطن  في فعنل بشلل اؤسظألسى دهداف ؤتحقوق األنيل ا

 -ومن التعريف يتضح أن )تعريف إجرائي(:

  أن اإلدارة عمليات متكاملة لتحقيق أهداف المنظمة عن طريق تنسيق الجهود والتعاون بين العاملين في المنظمة مهما

 تعددت تخصصاتهم.

  أن اإلدارة في الخدمة االجتماعية ترتبط باالختصاصات التي يقوم بها كل العاملين في المؤسسة االجتماعية أو ما يطلق عليها

 ..الخ.وظائف اإلدارة من تخطيط وتنسيق وعالقات عامة واتخاذ قرار وتمويل وقيادة ورقابة 

 سد سي، عسنؤي، دحداث،) االجتسنعوى ؤلخدسى اؤس ظوى اؤسسن سى سجنالت سختلف في تسن س االجتسنعوى اؤخدسى في اإلدا أ دن

 ( اؤخ... سعامون، تظسوى،

 .االجتسنعوى ؤلخدسى ثنظاوى دا داؤوى سسسسنت لنظت سااء اسسسسنت ن

  عدة العاملين على القيام بالمسئوليات المنوطة بهم تبعاً لما تتطلبه تلك الوظائف باإلضافة إلى تحويل الموارد هدفها مسا اإلدارةأن

بما يؤدي لتكامل المتاحة أو التي يمكن إتاحتها إلى برامج للخدمات إلشباع احتياجات العمالء الذين يتعاملون مع تلك المنظمات، 

 األعمال التي يقوم بها العاملون بالمنظمة لتحقيق األهداف في أقل فترة زمنية ممكنة مع حسن األداء. 

 (.28-27: 2018)حسن، عمليةًتنسيقيةًللنشاطاتًالمؤسسيًوانجازهاًبفاعليةًوكفاءةًمعًومنًخاللًاألخرينهي ًاإلدارة:

 

...ًالخ(ًمواردًبشريةً،ًمادية،ًتنظيمية،ًتكنولوجيةالهدافًفيًإطارًالمحدداتًالقائمةًالداخليةًفيًالمنظمةً)يتمًتحقيقً •

بهاًحيثًًا تبنط اؤسظألسى بنؤبويى اؤسحوطى،...ًالخ(ًوالتيًتحددًعواملًسياسية،ًاقتصادية،ًاجتماعيةحدداتًالبيئيةً)ًوالم

 أنًهناكًتأثيرًوتفاعلًمتبادلًبينًكلًمنًالمنظمةًوالبيئة.



اإلدا أ في اؤخدسى االجتسنعوى هي: اؤعسلوى اؤتي  األمريكية:ةًبالولياتًالمتحدةًالتعريفًالرابع:ًتعريفًمجلسًتعليمًالخدمةًالجتماعي

وتا بااسطت ن تحاول ساا د اؤسجتسع إؤ  ب ظنسج ؤخدسى اؤسجتسع طبقن ؤسن وتلق علوه في اؤسسسسى سن دهداف اسونسنت اسستاونت عسل 

حال عسلوى حل اؤسشللى سن د اسى  اتقاا تلة اؤعسلوى عل  بظنء األداا  ااؤعالمنت بنألسلاب اؤري وعزز ظشنط اؤسسسسى، لسن دظ ن تدا 

 .اتشخوص اعنؤج دا اضع خطى اتظلورهن ثا تقووا اؤظتنيج

....................................................................................................................... 

 :ثالثا

 الخصائصًالمميزةًإلدارةًالمؤسساتًالجتماعية
ً:ًهادفةًإنسانيةًعمليةًاإلدارة:ًاألولىًالخاصية

 سجساعى تحقوق إؤ  اؤظ نوى في تسدى ااؤتي ااؤتلث  اؤتلثو  ااؤستبندؤى ااؤستداخلى اؤستتنبعى اؤخطاات سن سجساعى تتضسن دظ ن بسعظ  عسلوى اإلدا أ

 اؤبش . ؤ نؤح دهداف ؤتحقوق اوعسلان غو ها سع وتلنعلان بش  خالل سن اتسن س األهداف سن

عل  دسنس دن ف ا رؤة اؤعظ   اؤبش ي  ،اتحسوظ نتسلد عل  دهسوى اؤعالمنت اإلظسنظوى اوعظي رؤة سن ظنحوى دخ ى دن اإلدا أ  

 سن فإن دخ ى ظنحوى اسن وسنعد اإلدا ي عل  اؤتظبس ااؤتخطوط ؤعسل اؤسسسسى اتظسوق ج اد اؤعنسلون ب ا أ تللل حسن سو  اؤعسل

 .اإلظسنظي ؤلسجتسع ااؤ فنهوى اؤ خنء سن سزود اتافو  إظسنظوى احتونجنت إشبنع ؤتحقوق األاؤ  بنؤد جى وتاجه ظتنيج سن اإلدا أ إؤوه ت دف

ً:والفكريةًوالفنيةًاإلداريةًالقدراتًمنًكالًتوافرًتستلزمًاإلدارة:ًالثانيةًالخاصية

 وتسلن حت  ارؤة ااؤس ن ات اؤقد ات سن اؤعدود التسنب تتطلب اإلدا أ سسن سى دن رؤة عل  اوت تب اؤعلسي، اؤلن سن ظاعن تعتب  اإلدا أ إن

 ااؤتاألوف ااؤتظألوا ااؤتظسوق اؤتخطوط سثل ستعددأ إدا وى مد ات تتطلب اؤعسلونت هره اسسن سى اإلدا وى، اؤعسلونت سختلف سسن سى سن اإلدا ي

 دن ظلت ه دن اوسلظظن اإلدا أ، سسياؤوى وتاؤ  اؤري بنؤشخص اؤخن ى اؤلظوى بنؤقد ات وتلث  اإلدا وى اؤقد ات هره اإجندأ التسنب دن اغو 

 سسنعدأ حال ستدا  حوث دسنسن ، ستلان اؤلظوى اس ن اته مد اته دن سظجد اهظن ، اؤسظألسنت سن سن سظألسى إدا أ تاؤ  مد اجتسنعون دخ نيون

 .اؤخ...اؤسوزاظوى ااضع ااؤتساول ااؤستنبعى ااالت نل ااؤقوندأ اؤتاجوه الت اسشل احل األسنسوى احتونجنت ا إشبنع عل " اجتسنعوى" عساليه جسنهو 

 ظاعوى ستسث  حوث اؤخ،.... اؤسستشل  إدا أ سسياؤوى طبوبن دن دا اؤس ظع إدا أ سسياؤوى ا وتاؤ  اؤري ها س ظدسن دن ف ضظن إرا اؤاضع اسوختلف

 .اإلدا وى ؤسسياؤونت ا سسن ست ا عل  اؤلظوى مد ات ا

 اإلدا وى ااؤقد ات ؤلس ن ات إتقنظه اسدى خب ته دا ؤإلدا أ اؤعلسوى بنأل ال إؤسنسه عل  وتامف ال اؤسدو  ظجنح دن ها هظن علوه ظ لز دن ظاد اسن

 ولان دن اؤسسلن سن دظه رؤة عل  اوت تب إدا ت ن وتاؤ  اؤتي اؤسسسسى تسن سه اؤري اؤعسل ؤطبوعى ااستوعنبه ف سه عل  لرؤة وعتسد اؤلظه

 .اهلرا آخ  سامع إدا أ في وظجح ال فقد رؤة اسع سن، سامع إدا أ في ناجحاًمديرا اؤشخص ظلسه

ً:المؤسساتًخاللًمنًتمارسًاإلدارة:ًالثالثةًالخاصية

 ؤلألااه  ف س ن بسدى اإلدا أ ظجنح وتحدد ثا اسن ف اغ في تسن س ال ف ي اؤسسسسنت خالل سن تسن س اإلدا أ دن هظن علوه اؤت لوز وظبغي سن إن

 . اؤاألولوى ااؤستطلبنت اؤبظنيوى اؤسعطونت بون اؤستبندؤى ااؤعنؤقنت اؤسسسسى اخ نيص اسسنت اؤتظألوسوى اؤستطلبنت حوث سن ؤلسسسسى اؤتظألوسوى

 إؤ  اؤسسسسى دظشطى لل تحال سثل اؤس ضوى اؤتظألوسوى اؤألااه  دوضن اؤلن ، اؤساوى اؤتظألوسوى اؤألااه  ف ا ض ا أ عل  األس  وقت   اال

 .دخ ى ظنحوى سن فو ن اؤساجادأ ابنؤبويى ظنحوى سن األخ ى بنؤسسسسنت اؤسسسسى عالمت ن ف ا جنظب إؤ  اؤخ،.. فقط بقني ن سج د ؤخدسى اسولى

ً:ًالمجالتًمختلفًفيًتمارسًاإلدارة:ًالرابعةًالخاصية

 رؤة عل  اوت تب ، اؤسعن   عنؤسظن في ظع ف ن اؤتي اؤظاعوى اؤسسسسنت جسوع تشسل اجتسنعوى ؤللسى اؤااسع بنؤسل اا االجتسنعوى اؤسسسسنت إن

 .اإلظتنجوى اؤسجنالت جسوع في تستخدا اإلدا أ دن ظجد اؤ را ، اآلخ  دان اؤحونأ سجنالت سن سجنل عل  تقت   ؤن االجتسنعوى اؤسسسسنت إدا أ دن

 عل  بل اؤداؤى، سستاى عل  استخداس ن عن اؤ غو أ اؤسحلوى اؤسستاونت عل  اإلدا أ تستخدا لرؤة اؤخدسنت سسسسنت لل في تستخدا لسن

 .اؤح ب فت ات في تستخدا لسن اؤسلا دامنت في تستخدا اإلدا أ فإن دخ ى ظنحوى اسن اؤداؤوى اؤسظألسنت سستاى فضنال

ً:اجتماعيةًوظيفةًاإلدارة:ًالخامسةًالخاصية

 تظألوا إؤ  اؤبش  حنجى تضنعلت حوث اإلدا أ عسلوى ض ا أ زادت اؤبش  حونأ اتعقد تقدا اسع ؤلبش ، االجتسنعوى اؤخدسى بظشلأ اإلدا أ ظشلت

 .اؤحونأ سجنالت لنفى في اؤخ،..  ؤتحقوق ن اؤساا د احشد األهداف اتحدود األعسنل ات توب اؤج اد

  -:ولي فوسن اؤدا  هرا دبعند بعه إؤ  ظشو  دن اوسلظظن اؤسجتسعنت تقدا في اؤستزاود اإلدا أ دا  ولس  رؤة اؤعل



 ظلسه اؤسجتسع دهداف وحقق دن شلظه سن اهرا إس اف، داظسن بنؤسجتسع اؤستنحى ااؤبش وى اؤسندوى ااؤقاى ؤلساا د األسثل االستخداا اإلدا أ تحقق

 .ااؤخدسنت اؤسلع ظتنج اؤالزسى اؤساا د ظد أ سشللى سن تعنظي اؤظنسوى اؤسجتسعنت ادن خن ى ااؤ فنهوى اؤتقدا في

 األهداف هره تحقوق لولوى تحدود عل  تسنعد لسن بنؤسجتسع تاجد اؤتي اؤسسسسنت دهداف تحدود عل  اإلدا أ تسنعد

 عن اؤجظاح سن اؤسسسسنت هره وحس  دن شلظه سن اهرا ااؤتقاوا اؤستنبعى لولوى الرؤة اؤتظألوسوى ااإلج اءات اؤاألولوى اؤ ونلل اإلدا أ تحدد. 

 .اؤسسسسنت هره اجاد سن اؤسجتسع دهداف تحقوق اعن دهداف ن تحقوق

ً•ًذاتياًمتكاملًنظامًاإلدارة:ًالسادسةًالخاصية

 اعل  سعون إظجنز تحقوق اؤ  اؤا ال دجل سن ااؤتلنعل اؤتشنبة بخن وتي تتسوز اؤتي ااؤاألنيف اؤعظن   سن سجساعى بلظه اؤظألنا تع وف وسلن

 ااألمسنا، ااإلدا ات ااآلالت ااؤسااد األف اد في تتسثل ااألنيف عظن   عدأ سن وتلانSystem ظألنا دظ ن عل  اإلدا أ إؤ  اؤظأل  وسلن رؤة

 .سحددأ دهداف ؤتحقوق ادوظنسولي سظتألا تح ة في بعض ن سع تتلنعل ااؤعظن   اؤاألنيف هره ادن

.................................................................................................ً

 االجتسنعوى ؤسظألسنت في اإلدا أ دهسوى تحدود

وهي ومصدر الطاقة األساسية بمنظمات الخدمة االجتماعية تعتبر اإلدارة هي )العنصر الدينامي(  أوال:

األهداف وخاصة ان انتاج أي خدمات للعمالء من خالل منظمات الخدمة العنصر األساسية لتحقيق 

 .االجتماعية وال بد له من توافر العمل الملزم متمثل بعنصر اإلدارة

 في المنظمات االجتماعية. تنمية الموارد المادية والبشريةاإلدارة مستولة عن  ثانياً:

 لعمالئها على نمط اإلدارة.المنظمات االجتماعية تتوقف )نوعية الخدمات( التي تقدمها  ثالثاً:

السلوك اإلداري الملتزم للمؤسسة والقائمين على تنفيذها او على السلوك اإلداري على  المؤسسات االجتماعيةفي  تركزاإلدارة  رابعاً:

 )عالقات متبادلة( ويتأثر بسلوك االفراد وقيمهم.السائد في بيتة المجتمع المؤسسة 

  مستويات مقبولة لنوعية الخدماتتسعى اإلدارة في )المؤسسات االجتماعية( الى تحديد  خامساً:

 .من خالل التدريب واالشراف العمل االجتماعي( ذات كفاءة لقيادة اعداد قيادات إداريةتعمل اإلدارة على )سادساً: 

األهداف من  االجتماعية( بتحقيقزيادة الفاعلية والكفاية في المؤسسات تعمل اإلدارة دائما على )سابعاً: 

 خالل منظمه تنبض بالحياة بعمل مناسب للوقت والمكان مرادفة لإلنتاجية.

( كنظم المعلومات لتيسير وتزويد أدارة المؤسسة بصوره متكاملة عن الحقائق وتوفير البيانات النظم الحديثةتساير اإلدارة )ثامناً: 

 (.35-34: 2017الضرورية )علي، 

........................................................ 

 اإلداري التنظيم" مبادئ" عناصر

 للمدير.  }المستوى اإلداري والتنظيمي {وتزيد كلما زادالمدراء( )مثل هي حق لمن يملك الصالحية  :السلطة

 حق التكليف لألخرين للقيام بمهام محددة.-1

 كلف بها االخرون.حق المساءلة عن المهام التي -2

 حق اصدار األوامر.-3

اعلى مستويات التنظيم في  فالمديرهي اهم عناصر التنظيم اإلداري ألنه السبب األساسي في تعدد المستويات اإلدارية  :تفويض السلطة

واتخاذ -االعمال والمهامعلى أداء كل _ قدرات محدودةولكنه في نفس الوقت يمتلك ، يملك كل السلطات التي تمكنه من تحقيق األهداف

القرارات لتحقيق األهداف، فالبد ان يعطي مستوى اداري اخر أقل منه في السلطة مقابل التكاليف بمهام معينه ترتبط بتحقيق اهداف 

 (.5: 2015)خالدي، المنظمة 



 بأداء المهام والواجبات او قبول حق التكليف بأداء المهام.االلتزام هي  :المسؤولية

 وتنعكس على هيكلها التنظيمي. بأهداف المجتمع مرتبطة بأهداف المنظمة المرتبطة :االهدافمبدأ 

إن المنظمة وحدة متكاملة تتكون من مجموعة)أنشطة( وان كل جزء منها نشاط ومهام يسعى لتحقيق الهدف العام  :مبدأ وحدة االهداف

 للمنظمة في إيطار وحدة االهداف.

 اهداف المنظمة قبل اهداف العاملين فيها، فأهداف العاملين تتحقق من خالل أهداف المنظمة وليس العكس. :مبدأ أولوية أهداف المنظمة

 فالسلطة أو المسؤولية ال تتغير بتغيير االفراد. :مبدأ عدم تغيير المسؤولية بتغيير االفراد او تغيير السلطة بتغيير االفراد

 لكل شخص في التنظيم رئيس مباشر واحد. :مبدأ وحدة االمر

 السلطة في المنظمة سلسلة تبدأ من أعلى التنظيم وحتى ادناه، وال يجوز تجاوز المرؤوسين. مبدأ التسلسل الرئيسي:

 الوظيفة هي األساس في تكوين الهيكل التنظيمي، وهي تكون ذا طابع متجانس. :مبدأ الوظيفة هي المفردة في التنظيم

 .كلما كان ذلك في صالح المنظمة وكلما كان التنظيم أكثر فاعليةكلما انخفض ))عدد المستويات اإلدارية((  :تويات التنظيميةمبدأ المس

 (.86: 2013)السروجي،  عدد األنشطة مناسب لعدد االفراد ويمكن ادارتها بكفاءة من المدير :مبدأ نطاق االشراف

 كل مسؤولية او مهمه يكلف بها شخص ما يجب ان تحدد وتكون مكتوبة بدقه ووضوح. :مبدأ التحديد

كل مدير عليه ان يتخذ القرار في حدود مسؤوليته، ويرفع الموضوعات التي ال يستطيع ان يتخذ فيها القرار للرئيسة  :مبدأ االستثناء

 األعلى منهُ.

رسمي يوحد بالتوازي تنظيمات غير رسمية ويجب تطويع أهدافها مع اهداف  في كل تنظيم :مبدأ االعتراف بالتنظيمات غير الرسمية

 التنظيم الرسمي.

 يجب أن تتوافق األهمية النسبية للوحدات التنظيمية مع المهام المكلف بها. :مبدأ التوازن التنظيمي

 كل فرد يجب ان يوضع في المكان المناسب لمؤهالته وخبرته. :مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب

عند أي مستوى في التنظيم لالتصال باي من المديرين االخرين، واتخاذ القرار  أعطا الصالحيات للمديرين :مبدأ االتصاالت االفقية

 المناسب.

 (.87-86: 2013يعني بأن التفويض ال يعفي المدير وال مرؤوسيه من المسؤولية والمساءلة )السروجي،  :مبدأ المسؤولية النهائية

• ..................................................................................................................... 

 3 السلطة أنواع

 المرؤوسين هؤالء والتزام المرؤوسين، من لمجموعه األوامر وإصدار القرارات اتخاذ صالحية وهي Line authority التنفيذية السلطة

 .واالوامر القرارات هذا بتنفيذ

 األخرى باإلدارات العاملين الى والتعليمات األوامر اصدار حق صاحبها الوظيفية السلطة تمنح Functional authority الوظيفية السلطة

 .ادرتها تقدمها التي الخدمات الى اإلدارات هذه حاجه واقع من

 النصح من توجيهات أساس على اإلداري الجهاز داخل اعمالها االستشارية السلطة تمارس Staff authority االستشارية السلطة

 النصائح من مجموعه يقدمون وانما. األخرى اإلدارات الى والتعليمات األوامر اصدار حق يملكون ال االستشارية السلطة فأصحاب واإلرشاد،

 (.172: 2017وحمزاوي، وخاشقجي ومحمود النمر) بالعمل العالقة ذات القضايا لبعض العليا اإلدارة الى واالرشادات

 يتبع انتظرو مني ملف جديد.............................................................................


