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مقدمة
تقدم هذه احللقة مجموعة من املعارف
واملهارات التي يحتاجها اإلداريون  ،ملا لكتابة
املراسالت و املذكرات من دور مهم في جميع
املؤسسات وفي مختلف ميادين العمل ،كما
تعتبر كتابة محضر اجتماع من أهم املهارات
املطلوبة في موظف يتميز بكفاءة عالية،
فال يخلو عمل من االجتماعات الدورية التي
يتطلب فيها تدوين أهم النقاط التي مت
مناقشتها واالتفاق عليها ومتابعة تنفيذ
املهام املكلف بها ،لذا يُعد محضر االجتماع
مرجع هام ال غنى عنه.

هدف العام

تنمية مهارات إعداد وكتابة الرسائل
واملذكرات و محاضر االجتماعات.
األهداف التفصيلية
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9أن يتمك��ن املش��اركون عن��د انتهاء
احللقة التطبيقية مما يلي:
9كتابة املراسالت اإلدارية السليمة
9كتاب��ة املذك��رات اإلداري��ة بص��ورة
صحيحة.
9إع��داد رس��ائل لدع��وات االجتماع و
جدول األعمال
9معرفة محاضر االجتماعات
9كتاب��ة محضر االجتماع��ات بصورة
صحيحة
9جتنب األخط��اء االمالئي��ة و اللغوية
الشائعة في الكتابة اإلدارية

مو�ضوعات احللقة

-1االفتتاح و تنمية روح الفريق
-2مقدمة في الكتابة اإلدارية
-3إعداد املراسالت و املذكرات اإلدارية
-4إعداد محاضر االجتماعات
-5اجلوانب اإلمالئية و اللغوية في الكتابة
اإلدارية
-6تقييم احللقة واخلتام

الفئة امل�ستهدفة

موظفو املكاتب والذين تقتضي أعمالهم
كتابة املراسالت واملذكرات ومحاضر
االجتماعات

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 ،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 الكتاب��ي (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.

