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مقدمة:
لم يعد كفاء املوظــف اإلداري في إعداد
وكتابــة املراســات واملذكــرات اإلدارية
موضع تســاؤل ،وذلك ملا للكتابة اإلدارية
من أهمية؛ سواء داخل املؤسسة نفسها
أو فــي عالقتها بغيرها من املؤسســات،
فالرسالة الناجحة تفعل الكثير في إقناع
اآلخرين وجعلهم يتفهمون ويستجيبون
ملا تطرحه اإلدارة في مراسالتها.
ولقد مت ّ تصميم هــذه احللقة التدريبية ؛
ملســاعدة العاملني في كتابة املراسالت
واملذكرات اإلدارية وفي جميع املؤسسات
ليقوموا بعملهم بإتقان.

موضوعات الحلقة:
遏 遏االفتتاح وتنمية روح الفريق.
遏 遏املراسالت واملذكرات اإلدارية :أنواعها
وأهميتها في العمل اإلداري.
遏 遏مهــارات كتابة الرســائل احلكومية
بصورة صحيحة.
遏 遏مهــارات كتابــة املذكــرات اإلدارية
بصورة صحيحة.
遏 遏اجلوانــب اللغويــة واإلمالئيــة في
الكتابة اإلدارية.
遏 遏اخلتام و تقومي احللقة.
الفئة المستهدفة:
املوظفون الذين تقتضي أعمالهم إعداد
وكتابة املراسالت و املذكرات الداخلية.

الهدف العام:
أن يتقن املشاركون مهارات إعداد وكتابة
املراسالت و املذكرات بطريقة صحيحة.

مدة الحلقة التطبيقية:
(  ) 20ســاعة تدريبيــة موزعة على ( ) 5
أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.

األهداف التفصيلية:
أن يتمكن املشــاركون عند انتهاء احللقة
التطبيقية مما يلي:

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.

7 7معرفة أنواع الرسائل واملذكرات.
 7 7إتقــان كتابة الرســائل واملذكرات
بصورة صحيحة.
 7 7تفــادي األخطاء اللغوية و اإلمالئية
في الرسائل واملذكرات اإلدارية.

ملخص السيرة الذاتية:
مأمون حسن محمد سعد

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.

