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مقدمة:
تم تصميم هذه الدورة التدريبية،  لتطوير وتعزيز مهارات وكفاءات المشاركين في اعداد المراسالت و حفظ الملفات واعداد التقارير،  من خالل معرفة :  مواصفة االيزو العالمية 
الخاصة بحفظ الوثائق و الملفات وارشفتها،  أنواع المراسالت و التقارير الرسمية و صفاتها،  عناصر المراسالت الرسمية وتقارير العمل.، التخطيط ألعداد المراسالت وتقارير 
العمل، العبارات المناسبة في كتابة المراسالت و التقارير، طرق و أساليب حفظ الملفات و توثيقها،  وسائل األرشفة و حفظ السجالت و توثيقها،  طرق التعامل مع السجالت 
و الوثائق اإللكترونية.،  التقنيات الكتابية واعداد تقارير العمل،  أنواع التقارير و اصنافها. وتتناول هذه الدورة أيضا المبادئ واإلجراءات الالزمة لتنظيم عمليات حفظ وتداول 
الوثائق داخل المؤسسات بكافة أنواعها فتتطرق الدورة الى األساليب المختلفة المتبعة فى حفظ الوثائق داخل المؤسسات ومشاكل ومميزات كل أسلوب من هذه األساليب، إضافة 

الى العمليات الفنية المتمثلة فى التصنيف والترتيب.

أهداف الدورة:

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

اكتساب المهارات المتقدمة في كتابة المراسالت والمذكرات وتطبيقاتها§	
الجدارة في اعداد المراسالت وتقارير العمل وحفظ الوثائق§	
اتقان اعداد المراسالت العامة والخاصة§	
الكفاءة في اعداد وكتابة تقارير العمل§	
استخدام النماذج المختلفة للتقارير وأنواعها§	
توليد نتائج موثوقة وفعالة من خالل البحث والتحليل وتنظيم المعلومات§	
تقديم التوصيات التي تدعمها األدلة لدعم اتخاذ القرارات اإلدارية§	
استخدام المساعدات البصرية بالشكل المناسب لدعم عرض المعلومات§	
تطبيق المنهجيات المتقدمة لتحويل كل تقرير إلى تقرير مكتوب§	
االلمام بأساسيات العمليات الفنية المستخدمة فى تنظيم الوثائق داخل المؤسسات المختلفة§	
االلمام باألساليب التنظيمية المختلفة التى تستخدم فى حفظ واسترجاع الوثائق§	
القدرة على اعداد وسائل االيجاد المناسبة لطبيعة عمل المؤسسة وبناؤها التنظيمى§	

القدرة على السيطرة والمراقبة لحركة الوثائق المتداولة داخل المؤسسة§	

الفئات المستهدفة:
ُصممت هذه الدورة لتلبي االحتياجات المختلفة للعاملين في جميع المستويات اإلدارية في مختلف الدوائر والمؤسسات في كال  القطاعين العام والخاص، ممن يتطلب عملهم  كتابة 
وإعداد التقارير والمرسالت والبحوث، إلى جانب: المشرفين اإلداريين ومساعديهم،   مدراء المكاتب والمساعدين التنفيذيين والمنسقين اإلداريين، وكل من يتطلب عمله إعداد 

وكتابة التقارير والرسائل المهنية وحفظ الوثائق.

المحتويات األساسية:

كتابة المراسالت:

أهمية المراسالت في األعمال§	
مهارات كتابة المراسالت§	
أنواع المراسالت§	
أجزاء المراسالت§	
خصائص المراسالت الجيدة§	
تطبيقات عملية على كتابة المراسالت بجميع أنواعها§	
ما لذي يميز المراسالت الجيدة§	
األساليب الحديثة في كتابة المراسالت والمذكرات وتطبيقاتها§	



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

اعداد المراسالت وتقارير العمل وحفظ الوثائق

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

خصائص الكتابة المهنية:
االعتبارات الكتابية§	
المبادئ التوجيهية للكتابة المنّظمة§	
التعّرف على متلّقي النصوص المهنية§	
تعديل المحتوى ليتناسب مع متلّقي النصوص الكتابية§	
استخدام لغة واضحة ومحددة وإيجابية في الكتابة§	
تطوير أسلوبك في الكتابة المهنية§	
الجداول والرسوم البيانية في الكتابة المهنية.§	

استراتيجية كتابة المراسالت:
تنظيم األفكار§	
تعريف الهيكلية الهرمية في كتابة النصوص واعتماد أجزاء الرسالة الثالثة§	
تحقيق االنسيابية من خالل االنتقال السلس بين أجزاء النص§	
تطبيق الهيكلية الهرمية في الكتابة المهنية§	
استغالل الحقائق§	
تقنية الحجة المنطقية§	
تقنية المنطق االستنتاجي§	
كتابة مقدمة جذابة§	

البالغة في اللغة:
االعتبارات األساسية  للكتابة المهنية§	
االستخدام األمثل  للوسائل البصرية§	
النصائح السبع للكتابة بفعالية§	
التأثير على متلّقي النصوص الكتابية من خالل استخدام لغة بليغة§	
التدقيق في النصوص الكتابية§	
التنقيح النهائي§	

هيكلة التقرير:
أدوات بناء هيكلة التقرير§	
ترتيب أقسام التقرير المختلفة§	
كتابة مقدمات جذابة§	
القيام بالبحث والتحليل§	
تقديم النتائج التي تدعمها األدلة§	
كتابة استنتاجات غير متحيزة§	
أدوات ومنهجيات الستخالص التوصيات§	
جمع أقسام التقرير مع بعضها: كتابة تقرير متماسك ومترابط§	
اتقان تقنيات التحرير والتصحيح§	

كتابة التقارير:
 مقدمة عن التقارير وأهميتها§	
أنواع التقارير§	
أجزاء التقارير§	
خصائص التقارير الجيد§	

مهارات كتابة التقارير§	
تخطيط المحتوى واألسلوب§	
استخدام أساسيات الكتابة§	
تطبيقات على كيفية كتابة التقارير حسب نوعها§	
كيف تكون تقاريرك فعالة§	

أنواع ونماذج التقارير:
 معرفة الهياكل المختلفة للتقارير§	
مطابقة التقارير وفقاً للحاالت§	
أنواع التقارير الستة:§	

التقارير االستقصائية§	
تقارير تقدم سير العمل والحالة§	
التقارير الدورية§	
التقارير التعليمية§	
العروض§	
التقارير المالية§	

فعالية المساعدات البصرية:
استخدام المساعدات البصرية§	
مبادئ تصميم المساعدات البصرية§	
معرفة المساعدات البصرية المختلفة§	
دور المساعدات البصرية§	
تطبيق مبادئ التصميم§	
استخدام الصور والرسوم البيانية والجداول للتأثير§	
دمج المساعدات البصرية في التقرير§	
المساعدات البصرية األساسية وقائمة التحقق§	

تخطيط عمليات تنظيم وتداول الوثائق بالمؤسسات:
ما المقصود بتنظيم الوثائق داخل المؤسسات§	
التنظيم اإلداري لوحدات الوثائق بالمؤسسات§	
تصنيف وترميز الوثائق§	
انواع الفهارس وأساليب اعدادها§	
تخطيط عمليات الحفظ والتداول§	
األساليب المختلفة المتبعة فى حفظ الوثائق داخل المؤسسات§	
عيوب ومميزات كل اسلوب من اساليب الحفظ§	
عمليات ترحيل واعدام الوثائق§	

االيزو العالمية الخاصة بحفظ الوثائق و ارشفتها:
طرق و أساليب حفظ الملفات و توثيقها الكترونيا§	
وسائل األرشفة و حفظ السجالت و توثيقها الكترونيا:§	

النظم اإللكترونية إلدارة الوثائق§	
إدارة أنظمة األرشفة اإللكترونية الفرعية§	
أمن المعلومات والحفظ االحتياطي §	



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:

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

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

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

التــاريــخ :........................)اعداد المراسالت وتقارير العمل وحفظ الوثائق(

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.


