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مقدمة
تقدم ه��ذة احللق��ة للمش��اركني فرصة
لتطوير مهاراتهم في التنس��يق والعمل
املكتب��ي في املكاتب املعاصرة وال س��يما
أن أهمي��ة دور املنس��ق تتزاي��د بس��بب
االستخدامات للتكنولوجيا املكتبية.
هدف العام
أن يتق��ن املش��اركون مه��ارات العم��ل
املكتبي في املؤسسات املعاصرة.
الأهداف التف�صيلية
9 9معرف��ة أس��س التنس��يق وإدارة
املكاتب.
9 9معرف��ة مه��ام وأدوار املنس��قني
وموظفي املكاتب.
9 9اس��تخدام التقني��ات احلديث��ة ف��ي
التنسيق والعمل املكتبي.
9 9االعداد لالجتماعات ومتابعة آثارها
9 9تنظيم الواعيد واستقبال الزوار
9 9معاجل��ة البري��د ال��وارد والص��ادر
باستخدام التقنيات احلديثة.
مو�ضوعات احللقة
9 9صف��ات ومه��ارات وأدوار املنس��قني
والعاملني في املكاتب.
9 9حوس��بة الوثائ��ق (مه��ارات احلفظ
اإللكتروني)

9 9دور املنسق في االجتماعات
9 9تنظيم املواعيد واستقبال الزوار
9 9معاجلة البريد إلكترونيا
الفئة امل�ستهدفة
املنس��قون وش��اغلو الوظائ��ف الكتابية
واملرشحون لها
مدة احللقة التطبيقية
(  ) 20س��اعة تدريبي��ة موزع��ة على ( ) 5
أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.
تاريخ االنعقاد
خ�لال الفت��رة2017/3/30 – 26م  ،م��ن
الساعة  8صباحا ً إلى الساعة  12ظهرا ً .
التكلفة املالية
 2009 9ري��ال للف��رد ( .عن��د ترش��يح
 3مش��اركني س��يتم من��ح مقع��د
مجاني)
9 9تشتمل التكلفة على أدبيات احللقة
( كمل��ف املت��درب وامل��ادة العلمي��ة
والشهادة ) واإلفطار.
9 9يحصل املش��ارك بع��د نهاية احللقة
على شهادة من معهد اإلدارة العامة.

ملخ�ص ال�سرية الذاتية:

مأمون حسن محمد سعد
اخلربات العملية :
 19959 9حت��ى اآلن ،محاض��ر معه��د
اإلدارة العامة – سلطنة عُ مان
 ،1995 – 19929 9محاض��ر ورئي��س
القس��م التج��اري ،كلي��ة التقني��ة
العليا– املصنعة– سلطنة عمان
 ،1992 – 19909 9محاض��ر ورئي��س
قسم األعمال املالية واإلدارية ،كلية
الزرقاء– جامعة البلقاء التطبيقية –
اململكة األردنية الهاشمية
 ،1990 – 19839 9محاض��ر ف��ي العلوم
اإلدارية واملالية ،كلية الزرقاء– جامعة
البلقاء التطبيقية – اململكة األردنية
الهاشمية
 ،1983 – 19779 9م��درس امل��واد
التجارية
9 9كلي��ة الزرق��اء احلكومي��ة– وزارة
التربية والتعلي��م  /اململكة األردنية
الهاشمية
خربات �أخرى :
تصمي��م وتنفي��ذ العدي��د م��ن البرامج
التدريبي��ة ف��ي مج��االت اإلدارة العلي��ا
والوس��طى والتنفيذية وال سيما :برامج

التدري��ب الكتابي (املراس�لات والتقارير
واالجتماعات والتنسيق).
•املدخل الكمي في اإلدارة.
•إدارة العمليات.
•القيادة اإلدارية.
•إدارة الوقت والذات.
•اتخ��اذ الق��رارات وح��ل املش��كالت
اإلدارية.
•التطوير اإلداري.
•املش��اركة ف��ي وض��ع وتصحي��ح
اختب��ارات نظام التوظي��ف املركزي
ف��ي وزارة اخلدم��ة املدني��ة لع��دة
سنوات.
•املس��اهمة في إع��داد األدل��ة التي
يصدرها معهد اإلدارة العامة.
•حتكي��م ومراجع��ة العدي��د م��ن
البحوث العلمية.
•اإلش��راف الع��ام عل��ى التدري��ب
العمل��ي ف��ي الكلي��ة الفني��ة في
املصنعة عام 1994م.

