
 
 

 في المعرفة االقتصاديةأوراق 

 
 

 

 
ي المكان المناسبوضع  فاروق يونس

 3 من 1 صفحة الشخص المناسب ف 

 

فاااااااروق يااااااون مو فااااااوار يااااااي  مو اااااا  ادار  و يياااااار 
اقتصاااااد  فااااوو معناااا  لونااااف ال اااا   المنا اااا  فااااي 

 المكا  المنا  (
 
 

فففففففف اد فففففففف  دارة األإنفففففففا مففففففف    أسففففففف ا  أ ،كالمفففففففر لالقتصففففففف  ا    فففففففادي ا  هفففففففموج اإلداري:الموظففففففف  
 ؟ما معنى )وضع الشقص المناسب ف  المكان المناسب( . حكومصة مؤسسة

 

ن االمرررن يرررتاد هي  ررر   أاقرررب  بررر سررر ال علررر   لإلجابررر  صررروت هيدايررر ا   سررر ا هررر ا  :الخبيررر 
هعترررر ما يررررتاد االمرررر    ررررا  ا  ،ب رررر   مررررا لرررر فاا مررررف قرررراعر ةرررر  مخ لرررر  ةرررر ه  الدو ةرررر 

همرررررف  هاع ال  ررررر  االعا ا ة ع  ررررر  يرررررافلب  االم   ررررر  ههتررررر ا  . يظاررررر  ال ررررراعر هالد  ررررر هن 
  .ةافب  ال  نس  هماكس ةيب  االلدان 

 

عففففففففف  معنفففففففففى )وضفففففففففع الشفففففففففقص المناسفففففففففب فففففففففف  المكفففففففففان  سفففففففففؤال لكففففففففف   اإلداري:الموظففففففففف  
ن تسفففففف اصب لوا ففففففع أدارة و فففففف  ففففففف م مفففففف  ففففففف وم المع فففففففة العالمصففففففة اإل بإمكففففففانالمناسففففففب( و فففففف  

 سوق العم  ف  بال نا الع اق؟
 

  .نون يد ف ذل  :الخبي 
 

     م وضع الشقص المناسب ف  المكان المناسب ف  بال نا؟ ا ن لما ا :الموظ 
 

فررر ن اا يرررا  ال ررراعر االعا  ررريف ل يررراعر الدةررر هعا  االق  ررراعي   لألسررر مرررا ي  ررر   :الخبيررر 
عهن التظرررر   ،مررررخت اا يررررا  ماترررر ص جيرررر  اه اق  رررراعا جيرررر  اه م اسررررت جيرررر  ،ةرررر  الرررر نا



 
 

 في المعرفة االقتصاديةأوراق 

 
 

 

 
ي المكان المناسبوضع  فاروق يونس

 3 من 2 صفحة الشخص المناسب ف 

 

إلرررر  ق  ايررررة امعا  رررر  همرررر ت ام تكررررة للداررررا ا  امعا  رررر  ال رررر  يد تررررة مررررف قيرررراعر االارررر  ف 
 .االعدا  عف ط   ان منجاز

 

 نماط مق الفة لالقصادة اإلدارية؟ أن  ناك أ   تق   ب :لموظ ا
 

 نون ة  مج دوتا يت ظ: :الخبي 
 
قليررررر  االه درررررا  بالورررررامليف هالوتقرررررا   ،هالودررررر  بامن رررررا قليررررر  االه درررررا   ال ائررررر ندررررر   -١

 .االنساني 
قليرررر  االه دررررا  بالوررررامليف ه الوتقررررا   ،هالودرررر  بامن ررررا كخيرررر  االه دررررا   ال ائرررر ندرررر   -٢

 .االنساني 
كخيررررر  االه درررررا  بالورررررامليف هالوتقرررررا   ،هالودررررر  بامن رررررا كخيررررر  االه درررررا   ال ائررررر ندررررر   -٣

 امنساني .
 

 ؟٣ن الع اق بحاجة إلى  ادة اداريص  م  النمط ر م أ   افهم م  كالمك ب :الموظ 
 

رررذا إهقررر  ه ع ةررر  ال ررر ف    . نورررن :الخبيررر  موتررر   . هلرررة ةررران ظ  السررراع  أمررر  ل يررر  األ    ُهس  
 .ن ال يست  البظي   اال لدف هب اه  لااأذل  

 
 هرررت  أل ترررة لررريس  هة رررائلة بأاتقرررةقررر  ي ررربن الةرررخي  سرررف السررري ر مو هةرررا اررريف التررراص 

مررررب  هال  ررررن ن ف  لرررر  الجاهرررر  م اليرررر  األأهلرررريس مررررف الدو ررررب    .ل رررربل  الدتاصررررت الوامرررر 
  .مرررب هن هيدةررري  اق  ررراعيا  ال هلررر أعنررر  ابررر ر ب ي يررر  يسررريي  أالتررراص برررت  بد رررا ليررر   ن 

 .ن فبضع الوالن ة  هظي   ال يليق بولدةأهليس مف الدو ب  
 



 
 

 في المعرفة االقتصاديةأوراق 

 
 

 

 
ي المكان المناسبوضع  فاروق يونس

 3 من 3 صفحة الشخص المناسب ف 

 

ن  م الفففففففك الفففففففاكاا وال قاففففففففة العامفففففففة أن الشفففففففقص المناسفففففففب  افففففففب أ ففففففف  تق ففففففف  بففففففف :الموظففففففف 
  .والشهادة العالمصة

 

لرررر  إعت أعا ا غيرررر  الدتاسررررت قرررر  ام ال ائرررر ن هجرررربع أهرررر ا مررررا اق رررر   ه  . نوررررن :الخبيرررر 
مررررربا  البةررررر    األ لررررر  هصيسررررر ب الخبررررر ا  ههجررررر ر ال  ررررراعا  الجيررررر ر هاسرررررا ر الوررررر ا  

   .االق  اعي  هاالج داعي  هالسياسي 
 

 فففففف   مكفففففف  وضففففففع الشففففففقص المناسففففففب ففففففف  المكففففففان المناسففففففب ففففففف  ظفففففف  العمالصففففففة  :الموظفففففف 
 السصاسصة الاارية ف  الع اق؟

 

  بةرررر ع هضررررع االهرررر اال البطتيرررر  ارررر ال مررررف السررررو  ل   يررررق يد ررررف ذلرررر . نوررررن :الخبيرررر 
ةرررر اع مررررع ةرررر   برررراب  ررررواب هاألهررر اال ال اييرررر  للدةررررا كيف ةرررر  الودليرررر  السياسرررري  مرررف األاأل

الوامرررر  بدررررا  الةرررر هن عا ر إالدةررررا ك  البطتيرررر  الد نيرررر   متظدررررا  الدج دررررع الدرررر ن   ةرررر  
  .السياسي  بامعا ريووز ث   الدباطف 

 

 .شك ا :الموظ 
 داريةلمزي  م  المعالومات ع  القصادة اإل

ةرررررر  ضرررررربع الدررررررتا  الولدرررررر   امعا  رررررر ال يرررررراعر  ،راجفففففع محمفففففف  حسفففففف  عتففففف  الهففففففادي التصففففففام
  (1985)لن ن: دار واسط لال راسات والنش  وال وزيع،  هالددا س 

 )*( ختص  ا   ادي سابق ف  غ فة تاارة بغ اد.

 

 شففارةاإل بشفف ط النشفف  بإعففادة العفف ا صص .   سففم  ا    ففاد ص  لشففتكة محفوظففة النشفف  حقففوق 

 .لى الم  رإ

http://iraqieconomists.net/ar/ 
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