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مقدمة:
الكتابة  مهارات  عنوان  يوروماتيك،  تحت  من  المقدمة  التدريبية  الدورة  ُتسهم هذه 
التي  العالية  الجودة  الكتابة ذات  كيفية وضع معايير  تعليم  العمل،  في  االحترافية في 
تساعد المنتسبين على زيادة معدالت اإلنتاجية وحل المشكالت وتفادي األخطاء ورفع 
مستوى المصداقية. وفي هذه الدورة يتعلم المشارك طرق الكتابة بشكٍل أسرع بدرجة 
الوثائق  أنواع  المهارات الالزمة لمراجعة كل نوع من  عالية من الوضوح واكتساب 
وتوليفها على نحٍو دقيق.  سيركز المنتسبين على رفع مستوى معرفتهم بأشكال الكتابة 
التركيز على  التنسيق مع  اللغة وأساليب  البرنامج على قواعد  ومهامها حيث سيشمل 
كتابة  في  مهاراتهم  لممارسة  الفرصة  المنتسبين  لمنح  التفاعلية  والتمارين  األنشطة 

األعمال المهنية والحصول على تغذية راجعة بناءة.

أهداف البرنامج:
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

w تطبيق المهارات األساسية للكتابة المهنية سعيًا لتحقيق نتائج أفضل
w  ممارسة األساليب الفّعالة في كتابة رسائل البريد اإللكتروني والخطابات والمذكرات
w تعزيز الصورة المهنية من خالل الكتابة بأسلوب واضح ومحدد وإيجابي
w تقديم االستنتاجات واتباع هيكل منظم في الكتابة المهنية وإعداد التقارير
w استخدام أساليب عملية وحديثة لكتابة مهنية مؤثرة

الفئات المستهدفة:
ُصممت هذه الدورة لتلبي االحتياجات المختلفة للعاملين في جميع المستويات اإلدارية 
يتطلب  ممن  والخاص،  العام  كال  القطاعين  في  والمؤسسات  الدوائر  مختلف  في 

عملهم  كتابة وإعداد التقارير والرسائل والبحوث، إلى جانب:

w المشرفين اإلداريين ومساعديهم
w مدراء المكاتب والمساعدين التنفيذيين والمنسقين اإلداريين
w كل من يتطلب عمله إعداد وكتابة التقارير والرسائل المهنية

التقنيات الحديثة للكتابة الفعالة:

w تعريف الكتابة الفعالة

w خصائص الكتاب فعالة

w فهم بصمات التواصل الفعال

w عناصر التواصل الكتابي 

w الكتابة في سياق األعمال 

w فهم الجمهور 

w وضع هدف لكتاباتك

w فهم مصادر سوء الفهم 

w نصائح لكتابة األعمال 

تنظيم المحتوى:

w أشكال التواصل الثالثة  

w استخدام لغة بسيطة ومحددة لتفادي االلتباس 

w استخدام لغة إيجابية 

w تطبيق قواعد النقاط 

w الحفاظ على األسلوب الشخصي

w تجنب التكرار 

w استخدام األفعال النشطة لتعزيز االستجابة 

أسلوب الكتابة:

w إضافة لمسة شخصية على كتابة األعمال 

w تنظيم الفقرات بشكل فعال 

w استخدام جمل متنوعة 

w النقاط الست المهمة في الكتابة الفعالة 

w تمييز العبارات المبتذلة واللغة غير المفهومة 

w للكتابة المعقدة fox تطبيق مؤشر

w استخدام الوسائل البصرية لدعم النص

w  الذهاب إلى آخر كلمة في النص: للتحقق من صحة 
الكتابة

التسلسل المنطقي لألفكار:

w بناء رسالتك الرئيسية 

w تنظيم الكتابة إلى مقدمة وعرض وخاتمة

w بناء األفكار من نهاية المقدمة

w  إلى األعلى  االفكار من  انسيابية وتدرج   التأكد من 
أسفل

w وضع خاتمة خالية من األخطاء

w تلخيص األفكار بشكل فعال 

االستجابة لحاالت معقدة من خالل الكتابة:

w وطد العالقة مع جمهورك

w إدارة التوقعات: االستجابة لألنباء السيئة 

w إدارة التوقعات: كيف ترفض 

w التعامل مع مختلف الشخصيات 

w العدائي: االستجابة بحزم

w المتشائم: التمسك بالحقائق

w المتذمر: وضع القواعد

w من يعرف كل شيء: ابقاء التركيز

w المغرور: المبالغة في الوصف

w المناور: اتخاذ المبادرة



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

w .لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

w يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)مهارات الكتابة االحترافية في العمل ®( 
التــاريــخ :........................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


