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مقدمة:

مع تزايد أوجه اعتماد االقتصاد العالمي على االتصال الكتابي في مجال األعمال، بات من الضروري على المهنيين إتقان فهمهم لهذا االتصال كتابًة ولفظاً في سياق مختلف 
األدوار الذين يضطلعون بها، وبالتالي أصبح التّميز في الكتابة في مجال األعمال من إحدى أبرز المهارات القيّمة للتواصل المكتوب.  تم تصميم دورة كتابة التقارير والمراسالت 
والمذكرات الرسمية،  لدينا لمساعدة المديرين والموظفين المحترفين داخل المنظمة على إنتاج تقارير ومراسالت ومذكرات واضحة وموجزة وفعالة من خالل اعتماد نهج منظم. 

هذه الدورة، تهدف إلى تنمية معارف ومهارات المشاركين المتعلقة بإعداد وصياغة المراسالت والمكاتبات والتقارير، وتعريفهم بالمهارات اإلدارية والفنية الالزمة لتحقيق الكفاءة 
والفاعلية في صياغة تلك المراسالت والمكاتبات بما يتناسب مع هوية وأهداف الجهة اإلدارية، وسيتمكن المشاركين من خالل هذه الدورة التدريبية وورشة العمل، من اإلبداع في 
االتصال الكتابي وإعداد التقارير وصياغة مخاطبات ومذكرات االعمال، وذلك من خالل التعرف على األساسيات والضوابط والمعايير والمتطلبات التي تقوم على كتابة التقارير، 
والقواعد األساسية التي يجب اتباعها في اإلعداد والكتابة والتي لها خصائص وقواعد معينة البد من اتباعها على اختالف أنواعها. كما أن مفهوم الدورة مصمم أيضاً من أجل أن 

يضعه المشاركون حيز التنفيذ بعد التدريب أثناء عملهم.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wفهم أساسيات كتابة األعمال وتطبيق التقنيات األساسية لكتابة الرسائل الرسمية والمذكرات وغيرها
	wاألساليب والمهارات األساسية لكتابة التقارير اإلدارية والفنية والهندسية
	wتطوير القدرات المهنية في مجال كتابة الخطابات والمراسالت
	wفهم أساليب التعابير المناسبة والصياغات السليمة الجذابة والمؤثرة
	w تقديم الحجج المعقدة في بنية منطقية  وكتابة تقارير أقصر ذات تأثير أكبر 
	wاكتساب المهارات االستراتيجية في صياغة التقارير االستراتيجية
	wفهم األساليب المتقدمة في صياغة التقارير والمراسالت
	wإعداد التقارير المعلوماتية والتحليلية
	wفهم فاعلية االتصال اإلداري بالجهات المختلفة عبر التقارير والمراسالت اإلدارية
	wاالستخدام األمثل لمهارة الكتابة في التواصل اإلداري الفعال
	wالتخصص في تجميع وتنظيم المعلومات إلعداد التقارير والمراسالت اإلدارية والفنية
	wإعداد التقارير المتخصصة والمحاضر بصفة رسمية وأكثر احترافية
	wاستخدام الحاسب اآللي ونظم المعلومات في إعداد المراسالت وكتابة وعرض التقارير

المنهجية:

ستوفر هذه الدورة التدريبية مزيجاً من التقنيات التفاعلية مثل العروض التقديمية الموجزة، وجلسات تشاركية وجذابة، التمارين العملية، والنشطة العملية وورش العمل التطبيقية 
والمحاكاة الظرفية، وبوازن البرنامج بين النظرية والممارسة العملية من مختلف الصناعات، المدعومة بالخبرة الدولية لللمستشار وستكون هناك فرص لتطبيق التعلم على ظروف 

المشارك الخاصة. 

الفئات المستهدفة:

كافة المهنيين واإلداريون، المساعدون اإلداريون.، المساعدون التنفيذيون، كبار اإلداريون والمشرفون على موظفي المستوى األول، مدراء ورؤساء المكاتب العليا. واي شخص 
يتعين عليه تقديم تقارير لمساعدة اآلخرين على اتخاذ القرارات. وكل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.
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المحتويات البرنامج:

أسس وسمات التقارير والمراسالت:

	wطبيعة االتصاالت اإلدارية ومفهومها وأنواع االتصاالت

	wالتقارير والرسائل وأهميتها في العمل اإلداري

	wدور الكتابة كوسيلة اتصال فعالة في تبسيط اإلجراءات

	wالتخصص في المراسالت والتقارير

	wثوابت وأسس التقارير اإلدارية والفنية

	w خطوات تصميم التقارير والمراسالت والمذكرات

	wأدوات التقارير والمهارات الفنية في كتابتها

	wمهارات التلخيص والملخص والخالصة

 مزايا وعيوب كتابة األعمال: 

	w هل هو إيصال رسالة بوضوح وتقديم سجل دائم؟ 

	w هل يمكنك التأكد من أن القارئ قد فهمها؟ 

	w  تطبيقات عملية

 الغرض من التقارير اإلدارية وأسلوهبا: 

	w التقارير المنتظمة وتقارير المشاريع 

	w التقارير المرحلية والنهائية 

	w .التقارير الداخلية والخارجية 

	w  تطبيقات عملية

الثوابت اإلجرائية إلعداد التقارير:

	wصياغة القرارات ومحاضر االجتماعات

	wالشروط الفنية لكتابة التقارير الفعالة

	wكتابة التقارير الهامة بشكل رسمي

	wالمراحل البنائية إلعداد التقارير الرسمية

	wعمليات فهرسة وتصنيف وعرض التقارير

	wتطبيقات عملية

إعداد وصياغة التقارير والمذكرات:

	wشروط الكتابة اإلدارية التقارير- الرسائل- المحاضر- المذكرات

	wمهارات الصياغة اللغوية في إعداد الرسائل والمذكرات

	wإعداد الرسائل والمذكرات والفرق بين المذكرات الرسمية وغير الرسمية

	wإعداد التقارير المعلوماتية والتحليلية

	wتخطيط وتنظيم التقارير للتوصل إلى نتائج وتقديم توصيات

	w  تطبيقات عملية

 كتابة وعرض تقرير األعمال: 

	w التخطيط واإلعداد 

	w الهيكل والتسلسل  و اللغة وأسلوب الكتابة 

	w نحو  و ترقيم  و النقاط والقوائم 

	wالتدقيق والتنقيح  و استخدام المالحق 

	wعرض التقرير و  تحقيق التأثير 

	wتطبيقات عملية

نظم المعلومات لدعم  كتابة التقارير والمراسالت والمذكرات 

الرسمية:

	wتنوع أنظمة دعم المعلومات اإللكترونية

	w   إرسال المحاضر والمراسالت والتقارير

	wالوسائل المتقدمة لعرض المراسالت والتقارير

	wدعم نظم المعلومات لتحسين األداء

	wتطبيقات عملية



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 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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

)كتابة التقارير والمراسالت والمذكرات الرسمية(

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.


