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المقدمة:
في هذه الدورة سيتم تعريف المشاركين  بمهارات التحقيق اإلداري ، صياغة القرار 
اإلداري ، معنى القرار اإلداري وأركانه ،أنواع القرارات اإلدارية وأحكامها القانونية 
ومبادئ  واألساسيات  اإلدارية  المخالفات  اكتشاف  وكيفية  اإلدارية  التحقيقات  ، قواعد 
الوظيفة العامة، وسلطة التأديب، والرقابة القضائية على إجراء التحقيق   كما ستتضمن 
الدورة أيضا شرح مهارات التحقيق اإلداري ضوابطه و ضماناته و أحكامه و كيفية 
إجرائه و ستتناول الدورة أيضا شرح و تأصيل المخالفات التأديبية و نظام التأديب في 
كيفية  تنمية  و  اإلدارية  القرارات  أنواع  و  المدنية  الخدمة  و  البشرية  الموارد  قوانين 

مهارات صياغة وإعداد التحقيقات اإلدارية.

الهدف العام:
تتطلبها  التي  المهام  أداء  المتدربين على  وقدرات  مهارات  تنمية  إلى  البرنامج  يهدف 
وظيفة المحقق اإلداري بكفاءة عالية، كما يهدف إلى تعريف المشاركين بلوائح و قوانين 
للتحقيقات  العملي  التطبيق  الجزاءات، و كدك، إكسابهم مهارة  العمل اإلداري و نظم 
اإلدارية واإللمام بجوانب األزمات و المشاكل التي تحدث أثناء التحقيق وكيفية التعامل 
التحقيقات  اجراء  في  األمثل  األسلوب  شرح  على  التدريبي  البرنامج  ويحتوي  معها. 

اإلدارية و تفادي الثغرات القانونية و ذلك العديد من خالل :

التعرف على ماهية التحقيق االداري و مقوماته و على ضمانات التحقيق االداري �
تمكين المشاركين من معرفة فتح محاضر التحقيق االداري �
 تنظيم مستندات و مرفقات التحقيق االداري �

الوثائق  � و  المستندات  فحص  و   االطالع  االداري)  المحقق  صالحيات  معرفة 
االدارية , التفتيش , المواجهة , .....(

إعداد التقرير النهائي ) كيفية تطبيق األوصاف القانونية على الوقائع ( �

األهداف التفصيلية:
سيتمكن المشاركون من التميز في:

المهارة العملية في التعامل مع التحقيقات. �
دراسة االدلة واثبات او نفي االتهام في حق المخالف وكشف المخالفات التاديبية. �
الوقوف على حقوق والتزامات الموظف. �
تطوير مهارات كتابة مذكرات التحقيق التاديبي ومحاضر تحقيق باحتراف. �
دراسة وتدقيق السمات األساسية للمخالفات وماهية االفعال التي تعد مخالفات من  �

عدمه.
إدارة  � لكيفية  العملية  التطبيقات  وممارسة  للتحقيق  العامة  القواعد  على  التعرف 

تحقيق.
تقنيات إجراء التحقيقات اإلدارية وإعداد التقارير وتوصيات التحقيق ومتابعتها �
في  � التصرف  كيفية  ومعرفة  التاديبي  التحقيق  في  والتطبيق  النظرية  بين  المزج 

التحقيق.
معرفة العقوبات التاديبية التي يجوز توقيعها على الموظف المخالف. �
الخاصة  � والمذكرات  التقارير  لصياغة   – القانونية  أو  –الفنية  العملية  المهارات 

بالتحقيقات.

الوحدة األولى:

حقوق الموظف والتزاماته تجاه اإلدارة

طبيعة عالقة الموظف باإلدارة: نظرية العقد المدني،  �
عقد القانون العام، النظريات التنظيمية

طرق اختيار الموظفين والسلطة المختصة بالتعيين �

حركة الموظف أثناء الخدمة: النقــل، الندب، اإلعارة �

حقوق والموظف �

واجبات الموظف أثناء عمله او بعد نهاية خدمته �

الوحدة الثانية :

التحقيق اإلداري ،تعريفه ، خصائصه

التعريف بالتحقيق وأيضا التحقيق اإلداري والتحقيق  �
الجنائي

ضمانات التحقيق اإلداري �

الجوانب الفنية في التحقيق اإلداري �

الوحدة الثالثة :

المبادئ االدارية في التحقيق التأديبي واإلداري

التنظيم القانوني للجان التحقيق اإلداري �
الوسائل القانونية للجهات اإلدارية قبل البدء بالتحقيق  �

اإلداري
مهارات لجان التحقيق في البحث والتحري عن أدلة  �

المخالفات التأديبية
استجواب  � في  وأساليبها  التحقيق  لجان  مهارات 

المخالفين
محضر التحقيق وكيفية تدوينه والقواعد التي يتعين  �

مراعاتها
التنظيم األصولي لملف التحقيق ومحتوياته �

الوحدة الرابعة :

مهارات المحقق ووسائل التحقيق المختلفة

كيفية إعداد محضر التحقيق �
كيفية إجراء التحقيق وطرح األسئلة �
إجراءات البحث عن األدلة في التحقيق التأديبي �
ضمانات محضر التحقيق �
كيفية وسبل تالفي البطالن في محاضر التحقيق �
شهادة  � سماع  )التفتيش،  اإلدارية  الوثائق  فحص 

الخبرة  والمواجهة،  االستجواب  المعاينة،  الشهود، 
في  الرقابية  بالجهات  االستعانة  للتحقيق(  كوسائل 

جميع االستدالالت
إعداد مذكرة نتيجة التصرف في التحقيق �

الوحدة الخامسة :

مفهوم األدلة وتقسيماتها

تقسيم األدلة من حيث مصادرها �

األدلة من حيث عالقة الدليل بالواقعة �

الفرق بين الدليل واإلثبات �

�  ، الشهادة   ، اإلقرار  أو  االعتراف   ( اإلثبات  أدلة 
الخبرة ، المحررات ، القرائن (

الوحدة السادسة:

القرار التأديبي ومدى عالقته للذنب اإلداري

التعريف بالقرار التأديبي وأركان القرار التأديبي �

تحديد ماهية اإلجراءات التأديبية والغاية منها �

الطبيعة القانونية لإلجراءات التأديبية �

سبب القرار التأديبي ومدى وجواز الرقابة عليه �

من  � والتظلم   ، الجزاء  لقرار  السبب  مالئمة  مدى 
قرارات الجزاء



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. � اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة � أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)الجوانب القانونيه في التحقيقات االداريه وتوقيع الجزاءات ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


