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مهارات الكتابة الوظيفية المتقدمة

مقدمة:

تهدف هذه الدورة  إلى رفع مستوى الكتابة لدى القيادات اإلدارية والموظفين في مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص. وتساعدهم هذه الدورة على تنفيذ مهامهم اإلدارية 

بمهنية عالية، وتمكنهم من الكتابة الصحيحة والخالية من األخطاء اللغوية والنحوية والتركيبية. سيتعلم المشاركون في هذه الدورة مهارات تحرير الخطابات الرسمية والتقارير 

اإلدارية، ومحاضر االجتماع بأسلوب احترافي متميز.

تتناول هذه الدورة المكثفة والعملية،  مهارات الكتابة الوظيفية المتقدمة، تنمية مهارات كتابة األعمال، وتمكين المشاركين من اعداد التقارير والرسائل والمذكرات واعداد محاضر 

الفنية وتحديد  المصطلحات  التعامل مع  المنظمة. وأساليب صياغة محضر االجتماعات وكيفية  العملية اإلدارية في  بما يخدم  االجتماعات وصياغتها وعرضها بصورة سليمة 

األخطاء الشائعة ومعوقات الكتابة باإلضافة إلى صياغة البيانات والمعلومات بشكل تقرير . والتقارير السنوية الدورية المتضمنة نقاط الضعف والخلل في أداء الجهة ووضع 

المقترحات لحلها.

أهداف الدورة:

فهم أساسيات كتابة األعمال وتطبيق التقنيات األساسية لكتابة رسائل البريد اإللكتروني، الرسائل الرسمية والمذكرات وغيرها�	

األساليب والمهارات األساسية لكتابة التقارير اإلدارية والفنية والهندسية�	

تطوير القدرات المهنية في مجال كتابة الخطابات والمراسالت�	

تمكين المتدربين من أساليب التعبير المناسبة والصياغات السليمة الجذابة والمؤثرة�	

المهارات االستراتيجية في صياغة التقارير االستراتيجية  �	

األساليب المتقدمة في صياغة التقارير والمراسالت اإلدارية�	

إعداد التقارير المعلوماتية والتحليلية�	

فاعلية االتصال اإلداري بالجهات المختلفة عبر التقارير والمراسالت اإلدارية�	

االستخدام األمثل لمهارة الكتابة في التواصل اإلداري الفعال�	

التخصص في تجميع وتنظيم المعلومات إلعداد التقارير والمراسالت اإلدارية والفنية�	

حاالت عملية فى كتابة التقارير �	

إعداد التقارير المتخصصة والمحاضر بصفة رسمية وأكثر احترافية�	

استخدام الحاسب اآللي ونظم المعلومات في إعداد المراسالت وكتابة وعرض التقارير�	

المنهجية:

تزود هذه الدورة المشاركين بالمعرفة الالزمة والمهارات األساسية للكتابة أثناء أداء مهامهم الوظيفية، من خالل مجموعة متنوعة من المناهج التعليمية، التي تشمل العروض 

التقديمية، والعينات التطبيقية للكتابة الوظيفية، والنقاشات الجماعية، واألنشطة الكتابية.

الفئات المستهدفة:

جميع األفراد الذين تتطلب مسؤولياتهم العناية الفائقة في كتابة األعمال مثل  المذكرات والتقارير والمراسالت  والبريد االلكتروني.

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER
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مهارات الكتابة الوظيفية المتقدمة

المحتويات األساسية:

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

أسس وسمات التقارير اإلدارية  والمراسالت اإلدارية:

طبيعة االتصاالت اإلدارية ومفهومها وأنواع االتصاالت�	

التقارير والرسائل وأهميتها في العمل اإلداري�	

دور الكتابة اإلدارية كوسيلة اتصال فعالة في تبسيط اإلجراءات�	

التخصص اإلداري في المراسالت والتقارير�	

ثوابت وأسس التقارير اإلدارية والفنية�	

خطوات تصميم التقارير والمراسالت اإلدارية�	

أدوات التقارير والمهارات الفنية في كتابتها�	

مهارات التلخيص والملخص والخالصة�	

الثوابت اإلجرائية إلعداد التقارير:

صياغة القرارات ومحاضر االجتماعات�	

الشروط الفنية لكتابة التقارير الفعالة�	

كتابة التقارير الهامة بشكل رسمي�	

المراحل البنائية إلعداد التقارير الرسمية�	

عمليات فهرسة وتصنيف وعرض التقارير�	

إعداد وصياغة التقارير والمذكرات:

شروط الكتابة اإلدارية )التقارير- الرسائل - المحاضر- المذكرات(�	

مهارات الصياغة اللغوية في إعداد الرسائل والمذكرات�	

إعداد الرسائل والمذكرات والفرق بين المذكرات الرسمية وغير الرسمية�	

إعداد التقارير المعلوماتية والتحليلية�	

تخطيط وتنظيم التقارير للتوصل إلى نتائج وتقديم توصيات�	

نظم المعلومات لدعم المراسالت:

تنوع أنظمة دعم المعلومات اإللكترونية�	

إرسال المحاضر والمراسالت والتقاريراإلدارية�	

الوسائل المتقدمة لعرض المراسالت والتقارير�	

دعم نظم المعلومات لتحسين األداء�	

	�MS Outlook تطبيقات عملية بإستخدام

ورشة العمل التطبيقية:

مهارات الكتابة اإلدارية وتمكين المشاركين من إعداد التقارير والرسائل والمذكرات �	

وإعداد محاضر االجتماعات وصياغتها وعرضها بصورة سليمة بما يخدم العملية 

اإلدارية في المنظمة

صياغة محضر االجتماعات وكيفية التعامل مع المصطلحات الفنية وتحديد األخطاء �	

الشائعة ومعوقات الكتابة باإلضافة إلى صياغة البيانات والمعلومات بشكل تقرير  

والتقارير السنوية الدورية المتضمنة نقاط الضعف والخلل في أداء الجهة ووضع 

المقترحات لحلها

وكتابة وعرض �	 المراسالت  إعداد   في  المعلومات  ونظم  اآللي  الحاسب  استخدام 

التقارير

حاالت عملية فى كتابة التقارير اإلدارية والفنية والهندسية�	



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

)مهارات الكتابة الوظيفية المتقدمة(
تحرير الخطابات الرسمية والمراسالت والتقارير اإلدارية، ومحاضر االجتماع بأسلوب احترافي

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


