




  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





 

 .التقارير وإعداد احملاضر كتابة :التدرييب الربنامج •

 .اجملمعة جبامعة اإلداريون املوظفون :بالدورة املستهدفون •

   :العام اهلدف •

 والفين اإلداري العمل مع والتواصل للتعامل اجلامعة منسويب سلوك تغيري إىل يهدف 

 من وذلك العمل بيئة يف اآلخرين مع والتواصل التعامل يف تساعدهم اليت باملهارات واملهين

 وإعداد احملاضر كتابة بفنون املشاركني ومهارات خربات وصقل حتسني التركيز خالل

 املعلومات وإكساهبم احلديثة واألدوات واألساليب الطرق وأفضل انسب باستخدام التقارير

 .اإلدارية املنظمات يف املهين التعامل ثقافة حـول اهلامة

 





 :مفهوم وتعريف التقرير اإلداري
هو عرض للحقائق اخلاصة مبوضوع معني 

أو مشكلة قائمة، عرًضا حتليلًيا بطريقة 

، مع ذكر املقترحات اليت سهلة متسلسلة، 

تتمشى مع النتائج اليت مت التوصل إليها 

 .بالبحث والتحليل
 مسات كاتب التقرير اجليد

أن يعرف كيف يعرض املعلومات املتوفرة  - 

 لديه موجزة وواضحة توفر وقت وجهد 
 القارئ    
أن يتجنب ما ميكن أن يشوب تقريره من  - 

 نقاط ثانوية، ويعمل على تأكيد األفكار 
 الرئيسية   

 

احملافظة على جذب انتباه القارئ   -

 . بالعرض الشيق واملعلومات اجلديدة
أن يتمكن من إيصال املعلومات وذلك -

 .بتعرفه على كيفية إعداد التقرير اجليد
من سيقرأ تقريري  … عليه أن يسأل نفسه-

 هذا ؟

 التقارير واملستويات اإلدارية املختلفة
 : اإلدارة العليا

جيب أن تكون التقارير املرفوعة لإلدارة 

 : العليا يف املنشأة مشتملة على
تقارير إمجالية عن مجيع أوجه نشاط  -١

كل وظيفة بصفة عامة وتقدم إىل أعضاء 

ومن أمثلة تلك التقارير ما  .اإلدارة جملس 

 يتعلق باإلنتاج، وحساب التشغيل الشهري



 .وامليزانية، وقائمة األرباح الشهرية
تقارير تفصيلية لكل مدير عام عن  -٢

 نشاط إدارته
 : اإلدارة الوسطى

 :وهذه اإلدارة حتتاج إىل النوعني اآلتيني 
تقارير تفصيلية عن أنشطة الوحدات   -١

 .التابعة هلا
تقارير إمجالية عن أنشطة األقسام  -٢

 األخرى اليت تقع يف نفس املستوى اإلداري 
 :(اإلشرافية)التنفيذية اإلدارة 

 :ومتتاز التقارير املرفوعة من هذه اإلدارة 
أهنا عادة ال تشمل اإليرادات حيث أنه  -١

 .ال سيطرة هلا عليها
تشمل املصروفات اليت هلا سيطرة عليها  -٢

واليت تعترب مسئولة عنها، مع فصل 

 .املصاريف اليت ال سيطرة هلا عليها
إبراز االحنرافات بالنسبة للمصاريف  -٣

 . املمكن السيطرة عليها

 أنـــــواع التقاريــــــر
 :من ناحية مدى دورية التقارير -أوال 

 .تقارير دورية -١
 .تقارير غري دورية -٢

 من ناحية اهلدف :ثانًيا 
 تقارير سري العمل -١
 تقارير الفحص والتحقق -٢
 تقارير الدراسات -٣
 تقارير تقييم األداء -٤

 : من ناحية احملتوى  -ثالًثا
 :تقارير مالية -١
 :تقارير األنشطة -٢

 من حيث طبيعتها : رابًعا
 (عددية)تقارير كمية -١
 (نقدية (تقارير قيمة  -٢

 من ناحية الشكل : خامًسا
 تقارير وصفية - ١
 تقارير سابقة التصميم -٢



 من ناحية التوجه : سادًسا
 تقارير داخلية -١
 تقارير خارجية -٢

 فوائد التقرير
املسامهة يف أداء األنشطة اإلدارية : أوال

 :بفعالية
 .التوثيق والتسجيل :ثانًيا
 .تبادل املعلومات :ثالثا
 .معلومات مرجعية :رابًعا

 مراحل إعداد وكتابة التقارير -
 مرحلة اإلعداد -

مرحلة هتيئة وتنظيم البيانات  -

 :واملعلومات
 مرحلة تفسري املعلومات وحتليلها -

 مرحلة التخطيط هليكل التقرير -

 مرحلةاإلخراج -

 مرحلة املراجعة -

 اإلدارية املراسالت
  .( املذكرات ( احلجم صغرية التقارير -

 صغرية التقارير من نوًعا متثل املذكرات

 لكي املذكرات هذه تعد ما وعادة احلجم

 اإلدارية املناصب يشغلون من إىل ترفع

 .األعلى
 اخلطابات -

 اجليد اخلطاب مسات
 - السهولة – الوضوح -االختصار – ١

 واللياقة الذوق
 أنواع اخلطابات

 .خطابات موجهة خارج املنظمة( ١
 .خطابات موجهة داخل املنظمة( ٢

 :تقسم اخلطابات حسب صفتها إىل
 .خطابات جتارية( ١
 .خطابات حكومية( ٢
خطابات شخصية متبادلة بني أفراد ( ٣

 .بصفتهم الشخصية

 





 

 املراسالت اإلدارية

 

كتابة التقارير و املراسالت 

 اإلدارية 

 

مهارات يف كتابة احملاضر 

 واملراسالت

 

 رائد ناجي

 

 مجيلة جابر

 

 

 سعد حيىي حممد

 

 م ٢008

 

 م ٢0١١

 

 

 م ١998

 













 

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




