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البرنامج                    

ــ توجیھ میول العاملین الى العمل بكامل طاقتھم و تقدیم أفضل ما لدیھم1
ومھارات اإلحتراف والتمیز المھنىــ تمكین العاملین بالقطاع الحكومى بمنظومة قیم2

والوصول إلى الكود العالمى المھنى للمھن المختلفة  
الوطنى والمھنى و الحافزیة الذاتیة للعمل ــ توظیف القیم المھنیة في تعزیز اإلنتماء3
ــ إستثمار القیم المھنیة بعمقھا الدینى والوطنى في تعزیز الرقابة الذاتیة لدى العاملین4

التخلص التدریجى من مشاكل ضعف األداء ومشاكل بیئة العمل و
إكتشاف المواھب وصناعة المبدعین في المھن والوظائف المختلفةــ تمكین ثقافة 5

اھداف 

البرنامج          

البناء المفاھیمى لإلدرة بالقیم المھنیة : أوال 
علم القیم ؟    سؤال علم القیم المھنیة ؟  : ؟     سؤال ــ سؤال علم االدارة1
القیم وانتاج أنواع السلوك العام والمھنى ــ 2
لفرد والمؤسسة والمجتمعــ الدور الوظیفي للقیم في بناء وتعزیز القیمة المھنیة ل3

التفكیر ــ السلوك ــ المعرفة ــ االداء ــ االنجاز ــ العالقات 
الكفایات المھنیة العامة ــ والخاصة بكل مھنةــ 4
ــ مفھوم العمل والتقوى المھنیة في االسالم5

الفرق بین القطاع الخاص والحكومى ؟  لماذا نعمل ؟  وكیف نعمل ؟  
ــ مقارنة األداء المھنى للدول المتقدمة والدول النامیة 6
ــ إختزال وتفریغ القیم ــ التدین المغشوش ــ ومشاكل تدنى السلوك وضعف األداء واإلنجاز7

الخ .... العمل الصالح ـ اإلتقان ــ اإلنضباط ــ اإلحسان ــ اإلحترام : نماذج 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تخطیط القیم المھنیة ــ للوظیفة ـ للوحدة ــ للمؤسسة : ثانیا 
ــ تحیل المھام الوظیفیة 1
ــ صف منظومة القیم الالزمة2

القیم المھنیة للموظف القطرى: 1تطبیق عملى 
القیم المھنیة للعاملین بالقطاع اإلنتاجى : 2تطبیق عملى 
القیم المھنیة للعاملین بالقطاع الخدمى : 3تطبیق عملى 

ــ صناعة الدلیل السلوكى المعیارى ــ للتدریب والقساس والتقییم والتقویم 3
وأھمیتھاالھویة المھنیة للفرد والمؤسسة  ــ اشكالھا ومضمونھا : نماذج تطبیقیة 

محتویات 

البرنامج      



التطبیقات المؤسسیة للقیم المھنیة : ثالثا
ــ في اختیار وترشیح العاملین الجدد1
ــ في التدریب والتأھیل األساسى2
ــ في التدریب والتأھیل المستمر وتحسین جودة األداء3
ــ في تقییم األداء والترقي الوظیفیى 4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مراحل ومھارات بناء وتمكین القیم المھنیة في نفوس العاملین : رابعا 

ــ اإلثارة والتعریف والفھم واإلستیعاب النظرى1
ــ التدریب العملى 2
ــ التعزیز وتحسین الجودة وبلوغ المستوىالمعیارى 3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القیم المھنیة الیابانیة ودورھا في تطور ونھضة وإستقرار الیابان: خامسا 

ــ نموذج التجار المسلمین             ــ نموذج تعامل العالم مع المنتجات والمواطن الیابانى
بیكارــ الشركة التركیة للصناعات الدفاعیة نموذج ــ نموذج شركة تویتا الیابانیة        ــ  

ــ نموذج النادى االھلى المصرى    ــ نموذج المعلم في سنغافورة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أھم المشاكل الشائعة في بیئة العمل وكیفیة الوقایة والعالج : سادسا 
ــ غیاب اإلنضباط 2ــ ضعف األداء                      1
األداء الروتینى التقلیدى المملــ  4ــ التھرب من المسئولیة             3
ــ تھمیش وإھمال الموھوبین 6ــ التسلق الوظیفي                   5
ــ السلبیة والالمبالة 8ــ غیاب الطموح                   7
ــ العصبیة القبیلیة 10ــ المكایدات الشخصیة           9

محتویات 

البرنامج      

یقظ وواعى لواجبھ المھنى دینیا ووطنیا ومھنیا ــ موظف1•

ــ موظف طموح یمتلك الحافزیة الذاتیة للعمل الدؤوب وتحسین أدواه وإنجاز مؤسستھ2•

ــ موظف یمتلك ھویة مھنیة حضاریة عالیة الجودة3•

ــ موظف شدید اإلنتماء واإلعتزاز بمھنتھ ومؤسستھ ووطنھ4•

ىــ موظف قادر على إكتساب القیم والكفایات المھنیة الالزمة لتطویر مساره الوظیفی5•

والتعاطى    ــ موظف واعى بأھم التحدیات والمشاكل التى تواجھ بیئة العمل وكیفیة الوقایة منھا6•

معھا بھدف تحسین بیئة العمل وجودة األداء واإلنجاز 

ــ موظف وطنى متدین بحق یمتلك مقومات اإلحسان الذاتى و التقوى المھنیة 7•

مخرجات 

التعلم 



جمیع العاملین بالوظائف الحكومیة •
العاملین بالموارد البشریة •
ةالعاملین بمجال االنسان ــ المعلمین والمشرفین بالمراكز المختلف•
طالب كلیات اإلدارة والتربیة•

الفئة المستھدفة 

محتویات الحقیبة التدربیة
ــ كتاب المادة العلمیة1
العملیةــ كراس المتدرب للتمارین والحاالت2
ــ إمتحان نھایة البرنامج3
ــ مشروع نھایة البرنامج 4

مجیختار المتدرب حل اإلمتحان أو تقدیم مشروع لتفعیل البرنا: مالحظة 
في بیئة عملھ 

/  المادة التدریبیة 
التكنولوجیا المستخدمة
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