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مقدمة
تقدم هذه احللق��ة مجموعة من املعارف
وامله��ارات الت��ي يحتاجه��ا اإلداري��ون في
جمي��ع املس��تويات اإلداري��ة مل��ا لكتاب��ة
التقاري��ر م��ن دور مه��م ف��ي عملي��ات
التخطي��ط والرقابة اإلداري��ة ،في جميع
املؤسسات وفي مختلف ميادين العمل.
الهدف العام
تنمي��ة مه��ارات إع��داد وكتاب��ة التقارير
بطريقة إبداعية و صحيحة.
الأهداف التف�صيلية
أن يتمكن املش��اركون عند انتهاء احللقة
التطبيقية مما يلي:
9 9معرفة األسس و األساليب العلمية
إلعداد التقارير اإلدارية.
9 9جمع البيانات الالزمة إلعداد التقارير
بطريق��ة صحيح��ة إع��داد وكتاب��ة
التقارير اإلدارية الدورية.
9 9إع��داد التقاري��ر اإلداري��ة بطريق��ة
إبداعية.
مو�ضوعات احللقة
9 9االفتتاح وتنمية روح الفريق
9 9األس��س العلمي��ة إلع��داد التقارير
اإلدارية

9 9طرق جم��ع البيانات الالزم��ة إلعداد
التقارير و معاجلتها
9 9إعداد التقارير اإلدارية إبداعيا
9 9التقومي واخلتام.
الفئة امل�ستهدفة
املوظفني الذين تقتض��ي أعمالهم إعداد
وكتابة التقاري��ر و املذكرات الداخلية ممن
ميتلك��ون املعرف��ة واخلبرة الس��ابقة في
مجال كتابة التقارير.
مدة احللقة التطبيقية
(  ) 20س��اعة تدريبي��ة موزع��ة على ( ) 5
أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.
التكلفة املالية
 2009 9ري��ال للف��رد ( .عن��د ترش��يح
 3مش��اركني س��يتم من��ح مقع��د
مجاني).
9 9تش��تمل التكلف��ة أدبي��ات احللق��ة
( كمل��ف املت��درب وامل��ادة العلمي��ة
والشهادة ) واإلفطار .
9 9يحصل املش��ارك بع��د نهاية احللقة
عل��ى ش��هادة معتمدة م��ن معهد
اإلدارة العامة.

ملخ�ص ال�سرية الذاتية:

مأمون حسن محمد سعد
اخلربات العملية :
 19959 9حت��ى اآلن ،محاضر معهد اإلدارة
العامة – سلطنة عُ مان
 ،1995 – 19929 9محاضر ورئيس القسم
التج��اري ،كلي��ة التقني��ة العلي��ا–
واالجتماعات والتنسيق).
املصنعة– سلطنة عمان
•املدخل الكمي في اإلدارة.
 ،1992 – 19909 9محاض��ر ورئيس قس��م
•إدارة العمليات.
األعم��ال املالية واإلدارية ،كلية الزرقاء–
•القيادة اإلدارية.
جامعة البلق��اء التطبيقية – اململكة
•إدارة الوقت والذات.
األردنية الهاشمية
•اتخاذ القرارات وحل املشكالت اإلدارية.
 ،1990 – 19839 9محاض��ر ف��ي العل��وم
•التطوير اإلداري.
اإلدارية واملالي��ة ،كلية الزرقاء– جامعة
•املشاركة في وضع وتصحيح اختبارات
البلق��اء التطبيقية – اململكة األردنية
نظ��ام التوظي��ف املرك��زي ف��ي وزارة
الهاشمية
اخلدمة املدنية لعدة سنوات.
 ،1983 – 19779 9م��درس امل��واد
•املس��اهمة ف��ي إع��داد األدل��ة الت��ي
التجارية
يصدرها معهد اإلدارة العامة.
9 9كلية الزرقاء احلكومي��ة– وزارة التربية
•حتكيم ومراجع��ة العديد من البحوث
والتعليم  /اململكة األردنية الهاشمية
العلمية.
•اإلش��راف العام على التدريب العملي
خربات �أخرى :
ف��ي الكلية الفنية ف��ي املصنعة عام
تصمي��م وتنفي��ذ العدي��د م��ن البرام��ج
1994م.
التدريبي��ة ف��ي مج��االت اإلدارة العلي��ا
والوس��طى والتنفيذي��ة وال س��يما :برامج
التدري��ب الكتاب��ي (املراس�لات والتقاري��ر

