




  العمل ثقافة من جزءًا واجلودة واإلبداع املستمر التطوير كوني أن إىل العمادة تسعى

  وصواًل وتنفيذًا، ختطيطًا اجلامعة يف املتكاملة العمل منظومة من يتجزأ ال وجزءًا اليومية

 .ورسالتها اجلامعة لرؤية األمثل للتحقيق

 خالل العمادة أقامت فقد ملموس واقع إىل والرؤى الطموحات حتويل على منا وحرصًا

 القيادات استهدفت اليت التدريبية والدورات الربامج من جمموعة املاضية الفترة

 وموظفي اإلداريني املوظفني إىل باإلضافة التدريس هيئة وأعضاء واإلدارية األكادميية

 .واجملالس اللجان ومنسقي السكرتارية

 تصميم مت فقد متميزة وباحترافية وجه أكمل على املقدم العمل يكون ألن منا وسعيًا

 تدريبية منهجية وفق املقدمة التدريبية الربامج من برنامج كل عن عمليًا علميًا ملخصًا

 .التقرير هذا طيات يف موضح هو كما واضحة

 عمادة اجلودة وتطوير املهارات





 

 .الفاعلة االجتماعات مهارات / واللجان االجتماعات وإدارة تنظيم :التدرييب الربنامج •

 .اجملمعة جبامعة القيادات / اإلداريون املوظفون :بالدورة املستهدفون •

   :العام اهلدف •

   

 ومتابعة بفاعلية واللجان االجتماعات أعمال تنظيم مهارات املشاركني إكساب إىل يهدف

 هذه خمرجات على الضوء تسليط إىل باالضافة ومثمر متميز بشكل وإداهتا نتائجها

 .ومتابعتها معها التعامل وكيفية واجلان االجتماعات





 االجتماعات  عادة
 تساعد على تبادل اخلربات بني العاملني

من خالل االجتماعات يتم تقدمي أحدث  

وأوضح املعلومات من أوثق املصادر 

 للمسئولني بصورة خاصة وللعاملني عمومًا
تعطى الفرصة للجميع للمشاركة يف اختاذ 

 القرارات وبالتايل احلماس لتنفيذها
 وحتمل املسئولية يف ذلك 
روح الفريق يف  تتكرسوباالجتماعات  

 العمل

 .مفهوم االجتماعات
عبارة عن جتمع لشخصني أو أكثر يف مكان "

معني للتداول والتشاور وتبادل الرأي يف 

 ."موضع معني

 

 أنواع االجتماعات
 اجتماعات تبادل املعلومات -
 اجتماعات اختاذ القرارات  -
 اجتماعات البحث والدراسات  -
 اجتماعات طارئة  -
اجتماعات روتينية دورية متضمنة يف  -

 برنامج العمل يف املؤسسة
اجتماعات مظهرية شكلية احتفالية  -

 .إعالمية
 اجتماعات علمية تعليمية -
   إعالمية ،اجتماعات  -
اجتماعات تعقد هبدف املناقشة وتبادل  -

 األفكار واآلراء واملشاعر واملعلومات

 



 خطوات إدارة االجتماع
 خط ِّط لالجتماع :اخلطوة األوىل

أد ِر االجتماع بكفاية  :اخلطوة الثانية
 .وتفو ِّق

متابعة خمرجات : اخلطوة الثالثة

 .االجتماع

 إجيابيات االجتماعيات
 :اإلجيابيات 

التوصل إىل دراسة كاملة وشاملة  -

  ومتأنية
 .اتسام القرارات بالنضج والعمق والصدق -
 صبغة النقاش اجلماعي باالحترام -

أداة ناجحة للتدريب نتيجة احتكاك   -
اخلربات احلديثة والقدمية عن طريق 

 النقاش واحلوار
تتيح الفرصة للقيادات اإلدارية وتوصيل - 

آرائهم وتوصياهتم ووجهات نظرهم إىل 

 .العاملني

 .أسباب فشل االجتماعات
 إىل اإلعداد اإلفتقار

 االفتقاد إىل اهلدف
 عدم وضع جدول أعمال

 زيادة عدد احلاضرين
 :حضور الكثري من االجتماعات

 الزناعات الشخصية
 النقد
 :" اإلحجام عن املشاركة" املشاركة عدم 

 عدم حتديد العمل
 عدم املتابعة

 :السلبيات 
صبغة االجتماعات باملصاحل الشخصية 

والصراع بني األعضاء قد يهدر اجلهود 

 ويكون وسيلة للتنافر وعدم الوفاق 
احتدام النقاش واختالف الرأي      

ووجهات النظر حول القضايا املطروحة 

 وصعوبة التوصل إىل قرار هنائي يتفق



و قد يلجأ اجملتمعون إىل احلل .عليه 

الوسط للتوفيق بني وجهات النظر املختلفة 

حىت إذا مل يكن هذا القرار سليمًا وال 

يراعي املصلحة العامة مما يهدم قيمة 

 . االجتماع
قد تشكل االختالفات يف املستويات      

الثقافية والوظيفية بني األعضاء عائقًا 

كبريًا يف االتصال بينهم فاألشخاص الذين 

حيتلون مراكز وظيفية عليا مييلون إىل 

التحكم يف االجتماع والتحدث ملدة أطول 

وغالبًا ما حتظى آرائهم بالتأييد والقبول 

 . من بقية األعضاء
افتقار قائد االجتماع إىل املهارات      

، وعدم إملامه املناقشة القيادية يف إدارة 

باللوائح اليت حتكم االجتماعات قد يدفع 

ببعض األعضاء للسيطرة على جو 

 األعضاء عن  ، وانصراف انتباهاالجتماع 

املواضيع املطروحة وانشغاهلم يف مناقشات 

ثنائية مما يفقد االجتماعات أمهيته يف 

 .حتقيق أهدافه
إن سلوك قائد االجتماع وشخصية قد      

على قيم االجتماع والنتائج  ينعكسان

فالقائد الذي ينتهج األسلوب  . املتوقعة منه
التسلطي رمبا حال بني بقية األعضاء 

، واليت متيل بناءة والتوصل إىل قرارات 

إىل الروتني تطبيق اإلجراءات الرمسية 

والقوانني مما يؤثر على نفسيات األعضاء 

 . بصورة سيئة





 

 إدارة االجتماعات للقادة

 

إدارة وتنظيم االجتماعات كمدخل 

 لتطوير العمل باملنظمة

 

 فن تنظيم وإدارة االجتماعات

 

 تنظيم وإدارة االجتماعات

 

 املعمار إبراهيم بدرة

 

 مدحت أبو النصر

 

 

 هايزن ماريون

 

 مجال زيدان

 

 م 2010

 

 م 2012

 

 

 م 2010

 

 م 1997

 













 

سعت العمادة إىل التنويع يف تنفيذ الربامج التدريبية من خالل استخدام األساليب 

 :التاليةالتدريبية املختلفة 

 .احملاضرات العلمية

 .املناقشة

 .العصف الذهين

 .دراسة حاالت

 .عروض الفيديو

 .ورش العمل

 .األلعاب التدريبية

 .االحصاءات

 .الصور املعربة

 .التبادل املعريف




