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مقدمة:
يعتبر اتقان كتابــة محاضر االجتماعات
أهم املهارات التي ينبغي
وامللخصات من ّ
توفرها فــي املنســق وموظــف اإلدارة
متميزا ً في
املكتبية الذي يريــد أن يكون
ّ
أدائه وكفاءته؛ حيث إ ّن أ ّي عمل أو وظيفة
ال تخلو مــن عقد االجتماعــات الدورية
وغير الدورية والتــي يتطلب إمتام العمل
بهــا تدوين احملاضر و القــرارات والنقاط
التــي متّت مناقشــتها أو االتفاق عليها،
باإلضافة ملتابعة تنفيذ القرارات.
إضافــة إلــى ذلك فــإن إتقان املنســق
وموظــف اإلدارة املكتبية عموما ملهارات
إعداد امللخصــات وتقدميها ملتخذ القرار
بالكيفية املناسبة وفي الوقت املطلوب،
يساهم في رفع كفاءة العمل في الوحدة
اإلداريــة كلها وليس في عمــل الرئيس
وحســب .وبناء على ذلك فإن هذه احللقة
التطبيقيــة تعتبــر حلقــة مهمة في
سلسلة تطوير مهارات املنسق خصوصا
وموظف اإلدارة املكتبية عموما.
الهدف العام:
أن يتقن املشــاركون إعــداد امللخصات
ومحاضر االجتماعــات بطريقة إبداعية
صحيحة.
األهداف التفصيلية:
أن يتمكن املشــاركون عند انتهاء احللقة
التطبيقية مما يلي:

7 7معرفة أنواع امللخصــات ومحاضر
االجتماعات.
7 7إعــداد محاضــر االجتماعــات
وامللخصات بطريقة إبداعية.

 7 7إتقان اجلوانب اللغوية واإلمالئية في
الكتابة .
موضوعات الحلقة:
遏 遏االفتتاح وتنمية روح الفريق.
遏 遏محاضــر االجتماعــات ودورهــا في
العمل اإلداري.
遏 遏دور امللخصــات فــي متهيــد عمل
متخذي القرارات.
遏 遏مهارات إعداد امللخصات.
遏 遏تنميــة مهــارات إعــداد محاضــر
االجتماعات.
遏 遏اخلتام وتقومي احللقة.
الفئة المستهدفة:
مديــرو املكاتب واملنســقون واملوظفون
الذين تقتضي طبيعــة أعمالهم إعداد
وكتابة امللخصات و محاضر االجتماعات.
مدة الحلقة التطبيقية:
(  ) 20ســاعة تدريبيــة موزعة على ( ) 5
أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.
التكلفة المالية:
« « ٢٠٠ريــال للفــرد ( .عند ترشــيح
 3مشــاركني ســيتم منح مقعد
مجاني)
« «تشــتمل التكلفة أدبيــات احللقة
( كملف املتــدرب واملــادة العلمية
والشهادة ) واإلفطار.
« «يحصل املشــارك بعد نهاية احللقة
على شــهادة معتمــدة من معهد
اإلدارة العامة.
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الخبرات العملية :
 19959 9حتى اآلن ،محاضر معهد اإلدارة
العامة – سلطنة عُ مان
 ،1995 – 19929 9محاضر ورئيس القسم
التجــاري ،كليــة التقنيــة العليــا–
املصنعة– سلطنة عمان
 ،1992 – 19909 9محاضر ورئيس قســم
األعمال املالية واإلدارية ،كلية الزرقاء–
جامعة البلقــاء التطبيقية – اململكة
األردنية الهاشمية.
 ،1990 – 19839 9محاضــر فــي العلوم
اإلداريــة واملالية ،كلية الزرقاء– جامعة
البلقــاء التطبيقية – اململكة األردنية
الهاشمية.
 ،1983-19779 9مــدرس املــواد التجارية.
9 9كلية الزرقاء احلكوميــة– وزارة التربية
والتعليم  /اململكة األردنية الهاشمية.
خبرات أخرى :
تصميــم وتنفيــذ العديد مــن البرامج
التدريبيــة فــي مجــاالت اإلدارة العليــا
والوســطى والتنفيذية وال ســيما :برامج
التدريــب الكتابــي (املراســات والتقارير
واالجتماعات والتنسيق).

« «املدخل الكمي في اإلدارة.
« «إدارة العمليات.
« «القيادة اإلدارية.
« «إدارة الوقت والذات.
« «اتخاذ القــرارات وحل املشــكالت
اإلدارية.
« «التطوير اإلداري.
« «املشــاركة فــي وضــع وتصحيح
اختبارات نظــام التوظيف املركزي
فــي وزارة اخلدمــة املدنيــة لعدة
سنوات.
« «املســاهمة في إعــداد األدلة التي
يصدرها معهد اإلدارة العامة.
« «حتكيــم ومراجعــة العديــد من
البحوث العلمية.
« «اإلشــراف العــام علــى التدريب
العملي فــي الكليــة الفنية في
املصنعة عام 1994م.

