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 التحضري واإلعداد وإدارة االجتماعات خطة العرض لربنامج

الوسيلة  الزمن األسلوب األهداف العناصر اجللسة
 التدريبية

آلية تقييم 
 املتدربني

 األوىل
التعارف بني املدرب واملتدربني من جهة 

 وبني املتدربني من جهة أخرى

عند إهناء هذه احملاضرة سيكون 
 شارك قادرا على :امل
 مع املتدربنيالتآلف  حتقيق .1

 . املدرب  ومع

االنسجام مع تكوين  .2
 املتدربني واملدرب .

التعرف على آراء البعض  .3
 لآلخر .

االستعراض 
 الشخصي

نصف 
 ساعة

جهاز عرض 
+ شاشة 
عرض+ 
الالقط 
الصويت + 
مكربات 
+  الصوت
موسيقى 
 هادئة

التقييم 
املباشر 
 النظري

Trainer Samar Aklan



 2 

 املقدمة
بغية الوصول لتحقيق اجتماعات 

وججية جا اائدة ملموسة تنعك  على من
جمريات العمل اليومي ، كان البد من 
التخطيط الجتماعات جا جدوى 

 حقيقية

اضرة سيكون عند إهناء هذه احمل
 املشارك قادرا على :

تفعيل املراد من الدورة  .1
 .  يف جاته

م الضرورة احلتمية تقيي .2
 . لالجتماع الناجح

 
 اضرةحم

مخسة 
عشر 
 دقيقة

 إلقاء نظري
ثالث 
أسئلة 
 حتريرية

 تعريف االجتماع
هو لقاء يتحقق بني أثنني أو أكثر 
لبحث ودراسة مواضيع داخلة يف حل 
 املشكالت وتطوير العمل يف املؤسسة

اضرة سيكون عند إهناء هذه احمل
تعريف  املشارك قادرا على :

 جتماعاال

عصف 
 جهين

عشر 
 دقائق

قصاصات 
 ورقية

مباشر 
 نظري

 مراحل االجتماع
وهي اليت تتمثل يف ما قبل وأثناء وبعد 

 االجتماع

اضرة سيكون عند إهناء هذه احمل
 املشارك قادرا على :

متييز اجلهد املطلوب يف كل 
 مرحلة

عصف 
 جهين

نصف 
 ساعة

قصاصات 
 ورقية

ثالث 
أسئلة 
 حتريرية
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 الثانية

 املرحلة األوىل

 وهي مرحلة ما قبل االجتماع

عند إهناء هذه احملاضرة سيكون 
 املشارك قادرا على :

حتضري متطلبات ومقومات 
 االجتماع

 امليتابالن
مخسة 
وأربعني 
 دقيقة

سبورة الينية 
 استبيان +

ورقة 
 االستبيان

 املرحلة الثانية

 وهي ارتة أثناء االجتماع

عند إهناء هذه احملاضرة سيكون 
 املشارك قادرا على :

 تفعيل االنسجام بني .1
 اجملتمعني .

تفعيل دور املشاركني  .2
بقوة يف إجناح االجتماع 

. 

تدعيم دور املشاركني  .3
 يف اختاج القرارات .

امليتابالن 
+ جماميع 
 عمل

نصف 
 ساعة

سبورة الينية 
جهاز + 

العرض + 
شاشة 
العرض + 
قصاصات 
 ةيورق

نظري 
 مباشر
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 املرحلة الثالثة

 االجتماعوهي مرحلة ما بعد 

عند إهناء هذه احملاضرة سيكون 
 املشارك قادرا على :

 تقييم نتائج االجتماع . .1

جتسيد مقررات االجتماع  .2
 إىل قرارات مكتوبة .

تقييم النتائج على الواقع  .3
 العملي

عصف 
 جهين

مخسة 
وأربعني 
 دقيقة

جهاز العرض 
+ شاشة 
العرض + 
الكروت 
 امللونة

اختبار 
 حتريري

 اخلامتة

ء هذه احملاضرة سيكون عند إهنا
 املشارك قادرا على :

تكوين اكرة متكاملة عن 
 االجتماعات النموججية

جماميع 
 عمل

مخسة 
وأربعني 
 دقيقة

جهاز العرض 
+ شاشة 
العرض +  
 كروت ملونة

ورقة 
 االستبيان

                  

  ة / مسر عقالندربامل                                                             
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 جدول قائمة الوظائف

 والغرض منه تقدمي قائمة الوظائف املطلوبة لقطاع وإدارة حبسب اهليكل التنظيمي ومهام جلك القطاع ، 

 مما يوار تفاصيل بالكوادر البشرية املطلوبة .

 املوارد البشرية اإلدارة :  -1

  2011/  8/  6 : التاريخ -2

 مسر عقالن احمللل :  -3

 البشريةمدير املوارد  : رئي  اإلدارة -4
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 العدد سلم الراتب املستوى رمز الوظيفة مسمى الوظيفة

مدير املوارد 
 البشرية

 1 دوالر 900 األول 123

 1 دوالر 600 الثاين 1231 مدير الرواتب

مدير شؤون 
 املوظفني

 1 دوالر 600 الثاين 1232

 1 دوالر 600 الثاين 1234 مدير النقل

مدير املؤمترات 
 واالجتماعات

 1 دوالر 600 ثاينال 1233

 2 دوالر 300 الثالث 12311 موظفو الرواتب
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 2 دوالر 300 الثالث 12341 موظفو النقل

مشراو 
املؤمترات 
 واالجتماعات

 6 دوالر 300 الثالث 12331
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 (  1)  رئي  جمل  اإلدارة

 

 ( 12)  رئي  جمل  اإلدارةنائب 

  ----------------------------------------------                        

 الرقابة  

    ( 123) املوارد البشرية               (                      122) املدير العام   (     121)  والتدقيق

                                                       ------------------------------  

                                                                                  مدير النقل   مدير االجتماعات  شؤون املوظفني  ير الرواتب مد                                                 

                                                   (1231    )  (1232       )    (1233      ) (1234 ) 
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 الوصف الوظيفي

الغرض منه تقدمي وصف وظيفي ، يسهم يف إعطاء تفاصيل عن اخلربات واملهارات واملؤهالت ملن جيب أن يشغل الوظيفة 
 والتدريب املطلوب .

 وارد البشريةامل : اإلدارة .1
 2011/  8/  6  التاريخ : .2

 مسر عقالن  احمللل : .3

  :  اإلدارة جمل   رئي  .4

 مدير املوارد البشرية مسمى الوظيفة : .5

 123:  رمز الوظيفة .6

 الغرض والوصف :  .7

 التحضري واإلعداد وإدارة االجتماعات . .1

 التحضري واإلعداد وإدارة الندوات . .2

 التحضري واإلعداد وإدارة املؤمترات . .3
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 ( .  Seminarsاألنشطة ) التحضري واإلعداد وإدارة استعراض  .4

 مباشر املطلوب : اإلشراف  -8

 14 :عدد املوظفني حتت النطاق   -9

  املهارات ، التعليم ، واخلربة املطلوبة :  -10

 + إجازة قيادة مركبة + لغة إجنليزية + حسن املظهر . + استخدام تكنولوجيا العرض استخدام احلاسوب: املهارات  

 نوات .س 5 اخلربة املطلوبة :

 . بكالوريوس إدارة أعمال املؤهل :

السفر إىل احملااظات ، العمل يف أوقات خاصة بالوظيفة ) ظروف العمل ، السفر ، اخلطر .. اخل ( :  متطلبات -11
 ترتئيها اإلدارة العليا .
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 جدول حتليل املهام

والغرض منه تقدمي قائمة جبميع املهام وتفاصيل هذه املهام املرتبطة بالوظيفة ، مما يساعد على تقدير الراتب والتدريب 
 املطلوب .

 املوارد البشرية اإلدارة : .1
  2011/  8/  6  التاريخ : .2

 مسر عقالن احمللل : .3

  رئي  اإلدارة  : .4

 1233 لوظيفة :رمز ا  مدير االجتماعات واملؤمترات مسمى الوظيفة : .5
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 التفاصيل رقم املهمة

 التحضري واإلعداد وإدارة االجتماعات 1

 التحضري واإلعداد وإدارة الندوات 2

 التحضري واإلعداد وإدارة املؤمترات 3

 (  Seminarsالتحضري واإلعداد وإدارة استعراض األنشطة )  4
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 املسح التفصيلي للمهام

التدريب املطلوبة للوظيفة وهو حيتوي على وصف للمهام لوظيفة ما يتضمن تكرار  والغرض منه ختطيط وتطوير برامج
 املهام ومستوى التعقيد والتدرب املطلوب .

 مدير االجتماعات:  مسمى الوظيفة

 1233 رمز الوظيفة :

 املوارد البشرية اإلدارة :
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رقم 
 املهمة

 الوصف

 التحضري واإلعداد وإدارة االجتماعات 1

 
نصف سنوي  )  التكرار

) 

درجة 
 التعقيد

1   2  3  
4  5 

 التدريب املطلوب

 ) نظامي (

 التحضري واإلعداد وإدارة الندوات 2

 ( أشهر 3كل )  التكرار 
درجة 
 التعقيد

 التدريب املطلوب

 (نظامي )  



 15 

1  2   3  
4   5 

 التحضري واإلعداد وإدارة املؤمترات 3

 (  سنوي)  التكرار 

درجة 
 التعقيد

1  2  3  
4  5 

 التدريب املطلوب

 ( نظامي) 

 (  Seminarsالتحضري واإلعداد وإدارة استعراض األنشطة )  4

 ( شهري)  التكرار 
درجة 
 التعقيد

 التدريب املطلوب

 ( نظامي) 
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1  2  3  
4  5 
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 للمهام اإلجرائية دول حتليل اخلطواتج

 (4 من 1)

 ماعاتالتحضري واإلعداد وإدارة االجت   املهمة :

 اجلدارة الوصف م
نوع 
 التدريب

 الساعات

1 
هتيأة مقومات االجتماع 

 الناجح
 3 دورة  القدرة على اإلعداد الجتماع اّعال

 3 دورة القدرة على حتقيق اجتماع منوججي اإلعداد إلدارة اجتماع ناجح 2

 4 دورةالقدرة على إيصال اكرة وموضوع إعداد األساليب املستخدمة  3
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 جتماع بإتقان للمشاركنياال يف االجتماع

4 
إعداد الوسائل املستخدمة 

 يف االجتماع
القدرة على استخدام الوسائل 
 املنسجمة مع طبيعة االجتماع

 4 دورة

 متابعة نتائج االجتماع 5
القدرة على قراءة نتائج االجتماع 
 على واقع العمل الفعلي

 4 دورة



 19 

 أهداف الدورة 

 -: عند إهناء هذه الدورة سيكون املشارك قادرا على

 ترتيب حتضريات االجتماع بشكل علمي ومريح . .1

 استخدام األساليب الفعالة يف االجتماعات . .2

 استخدام الوسائل املنسجمة مع طبيعة كل اجتماع . .3

 استقراء نتائج االجتماعات يف الواقع العملي . .4

 
 

 

 

 



 20 

 األساليب التدريبية : 

 ت .احملاضرا .1

 ورش عمل . .2

 متابعات مكتبية . .3

 دربةامل        
 مسر عقالن      
 

                                                                                                                                                                   


