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 الاجتماعات  عداد إمهارة 

 ما هو الهدف من الاجتماعات :

لتحقيق الهدف الذي من أجله تم عقد االجتماعات هي وسيلة لتحقيق غاية أو هدف وهي وسيلة بناءة لصنع القرارات وتوجيه الجهد 

 االجتماع.

 إجراءات عقد االجتماع : 

 تحديد جدول االعمال. .1

 التقارير والتوصيات وما تم فعله في االجتماع السابق. .2

 وقائع جلسة االجتماع. .3

 تدوين حيثيات الجلسة بمعرفة مقرر االجتماع ) يتم اختيار المقرر (. .4

 النقاش العام. .5

 ما يستجد من أعمال. .6

 كيفية تنظيم الاجتماع : 

 يساهم حجم العناية المعطاة لتنظيم االجتماع في إنجاحه إلى حد كبير وهناك أمور أساسية البد من تحديدها لالجتماع الجيد ومنها : 

 ( جدول االعمال. 1

 ( المشاركون في االجتماع. 2

 ( مكان وزمان االجتماع. 3

 أولاً : جدول الاعمال  : 

اجتماع جدول أعمال وهو عبارة عن وثيقة عمل يعمل بها كدليل يحدد مسار االجتماع ويبدأ بمناقشة الموضوعات  يجب أن يكون لكل

 المباشرة وصوالً إلى الموضوعات الصعبة. لماذا  ؟

 ثانيا : المشاركون في الاجتماع : 

زيد من السيطرة وحسن إدارة االجتماع ، تقاس جودة االجتماعات بجودة المشاركون فيها وكلما زاد عدد المشاركون تطلب ذلك م

 وفي حاالت معينة يتم مشاركة عدد كبير من االشخاص لكامل فترة االجتماع أو للمساهمة في جزء معين من االجتماع ثم المغادرة.



 وتتحدد ضرورة المشاركة في االجتماع بالعوامل التالية : 

 مدى المشاركة في صنع القرار وتنفيذ االجراءات. .1

 المشاركة في جمع المعلومات خالل االجتماع.مدى  .2

 توفير معلومات جيدة. .3

 ثالثاً : مكان عقد الاجتماع : 

 يجب أن يتوافر في مكان عقد االجتماع عدة مواصفات من أهمها : 

 جيد التهوية واالضاءة المناسبة وكذلك مالئمة درجة حرارة المكان. .1

 وجود عدد مقاعد مماثل لعدد المشاركين. .2

 يكون كل مشارك في االجتماع قادرا على مشاهدة المشارك اآلخر.يجب أن  .3

 يجب أن تتاح الفرصة لرئيس االجتماع إمكانية االتصال البصري بالمشاركين. .4

 ممكن ترتيب أماكن جلوس المشاركين بوضع بطاقات تظهر أسماء المشاركين للمشاركين اآلخرين ولمن يدير االجتماع. .5

  اع :كيفية إدارة االجتمرابعا : 

 فور انعقاد االجتماع توجد اعتبارات هامة البد من اتباعها : 

.إالقاء  التحية : فاالجتماعات التي تبدأ بالترحيب بكل المشاركين تبدأ أكثر صالبة ومتانة ، وفي حالة وجود أعضاء جدد من 1

 االعمال.الضروري الترحيب بهم وتعريف الحضور بأسمائهم قبل مناقشة أول بند في جدول 

 . مراجعة جلسة االجتماع السابق.2

 . االلتزام بالمدة المحددة.4

 .بدء االجتماع في الوقت المحدد حتى ولو لم يصل بعض المشاركين 

 .ًتمضية استراحة زمنية قصيرة إذا كان االجتماع طويال 

 .مراعاة الزمن المحدد لكل بند من بنود االجتماع قدر االمكان 

 لوقت المحدد أو قبله إذا تم االنتهاء من جدول االعمال بسهولة.إنهاء االجتماع في ا 

  توجيه النقاش : ويقصد بذلك لمن يدير االجتماع هو توجيه النقاش ومنعه من االنحراف عن هدفه ويتم ذلك بالتالي :.5

 .االلتزام بجدول االعمال عند النقاش 

 .توجيه االجتماع ليعود إلى االهداف االصلية 



  خبرات اآلخريين.استغالل 

 .وضع االقتراحات 

 .دعم آراء المشاركين في االجتماع 

 تلخيص االجتماع التخاذ االجراءات التنفيذية :  6.

 .تلخيص وإعالن النتائج بوضوح وهذا ال يترك أي شك عما تم إقراره من المشاركين 

 .تحديد المهام والحدود الزمنية لتنفيذها 

 للمشاركين على حضورهم ومشاركتهم.إنهاء االجتماع بتوجيه الشكر 7.

 أهمية نجاح الاجتماعات .

  معرفة شخصيات المتوجدين داري الناجح ان يتقنه ، وإلدارة أي اجتماع يجب اإليعتبر إدارة أي اجتماع فن يجب على

التنظيم ، ومع ذلك فإن الفكرة العامة لكثير من األشخاص الذين شاركوا في اجتماعات سيئة من اعضاء في االجتماع 

وتفتقر إلى السيطرة والتوجيه هي أن تلك االجتماعات كانت مضيعة أو ضياعاً للوقت ، وكثيراً ما تدل أو تشير 

 . عباراتهم عن جوانب الضعف في تلك االجتماعات

 االجتماع الذي تحقق األهداف المرجوة منها في اقل وقت ممكن وبرضا غالبية األعضاء يأما االجتماعات الفعالة فه  . 

 

  ومهما اختلفت وجهات النظر في تعريفهم لالجتماع فهي كلمة للداللة على التئام عدد معين من البشر في مكان ما

 لمناقشة موضوع معين يهدف للتوصل إلى هدف محدد.

 

  أركان االجتماع في وجود عدد معين من الناس يتفاعلون معًا لتحقيق هدف محدد وفي ضوء هذا التعريف تتمثل

 باإلضافة إلى توافر اإلمكانيات المادية المناسبة.

 

  و االجتماعات ما زالت وسيلة فعالة ومهمة للمشاركة الجماعية فعن طريقها وبها يتم تبادل وجهات النظر واإلفادة من

مقبولة للتنسيق بين وجهات النظر وتوصيل المعلومات بين األفراد والدراسة العلمية  خبرات اآلخرين، كما أنها وسيلة

 للموضوعات المطروحة للنقاش.

 



 أنواع االجتماعات :

يشير كثير من الباحثين إلى وجود عدة أنواع لالجتماعات تبعاً لتعدد أسس تصنيفها ، وفيما يلي أهم أنواع االجتماعات 

 وتصنيفاتها :

 من حيث المدة أو الزمن :      -1

وهي التي تعقد بصورة دورية قد تكون أسبوعية أو شهرية أو سنوية أو خالفه ، ويغلب عليها  اجتماعات دورية :        -أ

 الطابع الرسمي ومن أمثلتها اللجان الدائمة والمجالس في اإلدارات الحكومية والشركات .

وهي التي تعقد كلما دعت الحاجة إليها ) ليس هناك وقت محدد لعقدها ( لبحث مشاكل أو  اجتماعات غير دورية :      -ب

 مواضيع طارئة .

  

 من حيث الشكل :       -2

وهي التي يتحكم في تكوينها وفي سير إجراءاتها قوانين وأنظمة محددة ) أسلوب التصويت في  اجتماعات رسمية :        -أ

 ي إصدار القرار ، عدد المرات التي يحق للعضو فيها الكالم ، الفترة المحددة للعضو للكالم ( .االجتماع ، حق األغلبية ف

وهي التي ال يحكم تكوينها قوانين أو أنظمة محددة وتتسم بالمرونة والسهولة ، وال يوجد لها  اجتماعات غير رسمية :      -ب

 قواعد أو أصول للمناقشة أو كيفية اتخاذ القرار .

  

 من حيث المستوى :       -3

 مثل اجتماعات الجامعة العربية وهيئة األمم المتحدة . اجتماعات على المستوى العالمي أو الدولي :        -أ

 مثل اجتماع مجلس الوزراء ومجلس الشورى . اجتماعات على مستوى الدولة :      -ب

 مثل اجتماع مجالس اإلدارات واللجان في الشركات . :اجتماعات على مستوى المنظمات في القطاع الخاص       -ج

  

 أهمية االجتماعات: 

تعد االجتماعات من أكثر وسائل االتصال أهمية ، وتأتي أهميتها لدورها الحيوي كوسيلة اتصال فعالة في حياة الشعوب سواء 

 : التاليةحيث يمكن من خاللها تحقيق األمور على مستوى األفراد أو على مستوى التنظيمات، 

التوصل إلى دراسات كاملة وشاملة ومستفيضة ومتأنية للقرارات المتعلقة بالمواضيع الكبيرة ، وذلك من خالل تنوع       -1

 خبرات وتخصصات األعضاء ونقاشاتهم البناءة القائمة على المشورة وتبادل الرأي .



والموضوعية بعكس القرارات الفردية التي تعتمد على التوصل إلى قرارات جماعية تتسم بالنضج والعمق والصدق       -2

 قدرات شخصية وتتسم أحيانا بالتحيز والمصالح الشخصية .

 التنسيق بين مختلف أوجه األنشطة والجهود بين اإلدارات واألقسام داخل المنظمة الواحدة أو مع المنظمات األخرى .      -3

 ) التدريب ( .       لالحتكاك بمن هو أقدم منهم خبرة وممارسة وتجربة إتاحة الفرصة للموظفين حديثي الخبرة      -4

إتاحة الفرصة للقادة اإلداريين والمشتركين في االجتماع لتوصيل آرائهم وتوجيهاتهم ووجهات نظرهم إلى بقية العاملين       -5

 املين .عن طريق األعضاء المشاركين ، كما تتيح في نفس الوقت توصيل مطالب وشكاوى الع

رفع معنويات األعضاء المشاركين من خالل إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم وأفكارهم والمشاركة في صنع       -6

 القرارات .

  

 المراحل الرئيسية لعملية إدارة االجتماعات :

ر كينان إلى أن عملية إدارة لكي تحقق االجتماعات أهدافها المرجوة ، فال بد من العمل على إدارتها بطريقة فعالة ، ويشي

 االجتماعات تنقسم إلى ثالث مراحل أساسية هي :

 مرحلة ما قبل انعقاد االجتماع . المرحلة األولى :

 مرحلة أثناء االنعقاد االجتماع . المرحلة الثانية :

 مرحلة ما بعد االنعقاد . المرحلة الثالثة :

  

 . االجتماعمرحلة ما قبل انعقاد  المرحلة األولى :

 :  تسبق هذه المرحلة عقد االجتماع ، ويجب فيها االهتمام بعدة أمور من أهمها

 تحديد الهدف من االجتماع : ) المدير المسئول عن أمر عقد االجتماع (      -1

 تحديد من الذي سوف يدعى لالجتماع : ) المدير المسئول عن أمر عقد االجتماع أو من ينيبه(      -2

  

 توافر عدة شروط في األعضاء المزمع دعوتهم لحضور االجتماع أهمهما :ويجب 

 أن يكون ذا صلة بالموضوعات المطروحة للنقاش في االجتماع        أ(

 أن تتوافر لديه الخبرة واإللمام بالموضوع .      ب(



 أن تتوافر لديه الرغبة والحافز للمشاركة في االجتماع .      ج(

 كون قادرا على العمل الجماعي .أن ي       د(

 أال يكون من النوع الذي يفرض رأيه على اآلخرين .       ه(

 أال يكون من النوع الذي ال يستطيع التحدث أمام اآلخرين)خجول وغير منفتح اجتماعيا (       و(

 إعداد جدول أعمال االجتماع : ) رئيس االجتماع والسكرتير(      -3

تماع دور كبير جدا في إنجاح االجتماع ، وينبغي أن ال يكون عبارة عن ورقة توزع على المشاركين قبل لجدول أعمال االج

االجتماع مثل البيانات التي توزع في الشوارع ، بل يجب أن يكون عبارة عن وثيقة عمل تعمل كدليل يبقي الجميع في مسار 

ماع ، كما يبين أن نقاط جدول األعمال المثالي هي : الهدف من معين وتمنع استغراق اقل المواضيع أهمية بمعظم وقت االجت

االجتماع وتاريخه ومدته ومكان حدوثه ، وأسماء المشاركين فيه ، ومواضيع المناقشة الروتينية ، ومواضيع النقاش الصعبة 

 أو القابلة للجدل ، وأي أعمال أخرى تستجد .

 ر االجتماع تحت إشراف الرئيس(اختيار وتنظيم قاعة االجتماع : ) سكرتي      -4

، مناسبة حجم القاعة لعدد   يتطلب نجاح االجتماعات توفر عدد من العوامل المهمة في مكان االجتماع ، ومن تلك العوامل

المشاركين ، مناسبة ترتيب مائدة ومقاعد االجتماعات ، توافر كافة األجهزة واألدوات الالزمة لعرض الموضوعات ، توافر 

 ضاءة والتهوية والحرارة المالئمة ، خطة وبطاقات تحدد أماكن جلوس المشاركين .درجة اإل

إعداد وإرسال الدعوة والمعلومات الالزمة لالجتماع : ) سكرتير االجتماع تحت إشراف الرئيس(ويراعي أن يكون ذلك       -5

 قبل موعد عقد االجتماع بوقت كاف ، وان يرفق بها جدول أعمال االجتماع .

  

 مرحلة أثناء االنعقاد االجتماع  المرحلة الثانية :

وهي تشمل كافة الفعاليات التي تتم خالل فترة عقد االجتماع ) الفترة المحددة لبداية ونهاية الجلسة ( ، ويتوقف نجاح إدارة 

االجتماع في هذه المرحلة على مدى جودة اإلعداد لها في المرحلة السابقة ، كما يعتمد على مدى تفهم كل من رئيس وأعضاء 

 ومن هذه األدوار :م وتنفيذها على الوجه المطلوب ، االجتماع لألدوار المطلوبة منه

 أوال : األدوار المطلوبة من أعضاء االجتماع :

 معرفة الهدف من االجتماع والدور الذي يلعبه فيه .      -1

 قراءة المعلومات المرتبطة بموضوعات االجتماع قبل حضوره حتى يشارك في االجتماع بفعالية .      -2

 إلى مكان االجتماع في الوقت المناسب ، أو االعتذار وإنابة عضو آخر ملم بالموضوع في الحضور عنه . الحضور      -3



 عدم مغادرة قاعة االجتماعات أثناء االنعقاد إال ألسباب ضرورية يأذن بها رئيس االجتماع .      -4

 وضوعي وخالي من التحيز أو التعصب .االستئذان للمشاركة في إبداء الرأي والمناقشة ، وأن تكون بشكل م      -5

 االستفسار عن المعلومات أو الموضوعات غير الواضحة أو غير المفهومة أثناء االجتماع .      -6

 االستعداد العالي لتقبل اآلخرين واإلصغاء إليهم .      -7

 فيه للنقاش .االبتعاد عن االتجاهات السلبية نحو االجتماع أو بعض الموضوعات المطروحة       -8

 االلتزام بآداب الحديث مع اآلخرين أثناء النقاش أو االستفسار .      -9

  

 ثانيا : أهم األدوار المطلوبة من رئيس االجتماع :

مراجعة كافة التعليمات والمعلومات والتجهيزات الالزمة لالجتماع قبل حضور األعضاء ، وتوجيه لجنة السكرتارية       -1

 ضاء المشاركين في الوقت والمكان المحدد .باستقبال األع

وأن يعمل على االستفادة منها ، وتلك المراحل األربع هي   أن يستحضر في ذهنه المراحل األربع التي يمر بها االجتماع      -2

: 

عون لمعرفة تشكيل االجتماع : مرحلة البدء باالجتماع ، وفي هذه المرحلة يدرس المشاركون بعضهم بعضا ويس        أ(

 مواقف اآلخرين وخلفياتهم .

المرحلة العاصفة : مرحلة النقاش والرد ، وفي هذه المرحلة يبدأ المشاركون باالنفتاح واالنهماك في مناقشات       ب(

 وتحديات كالمية ، قد تؤدي إلى سوء تنظيم االجتماع .

األفكار ويتم الوصول إلى تسويات ، وترسيخ إطار عام واضح  مرحلة التطبيع : مرحلة العمل بإنتاجية ، وفيها تتطور      ج(

 يمكن الجميع من معرفة ما هو مطلوب منهم .

 مرحلة األداء : مرحلة النتائج ، وفيها يولد المجتمعون إجماعا ويحصلون على النتائج .       د(

ترحيب بالمشاركين ، وإتاحة الفرصة لهم للتعريف افتتاح االجتماع في الوقت المحدد مع مراعاة النواحي التالية : ال      -3

بأنفسهم ، وحصر الغائبين ، والتذكير بهدف وأهمية االجتماع أو مراجعة نتائج الجلسة السابقة ، والتعريف بالمواضيع 

 المحددة للمناقشة ، والتأكيد على االلتزام بالوقت .

 ، وذلك باالتفاق مع أعضاء االجتماع .اختيار مقرر ولجنة صياغة لوقائع جلسة االجتماع       -4

طرح موضوعات األعمال في الوقت المحدد ، وتشجيع األعضاء على إبداء وجهات نظرهم واستثارة حماسهم       -5

 ودافعيتهم للمشاركة في النقاش.



 إعطاء العناية الكافية لنوع األسئلة التي تثار في االجتماع .      -6

ومنعه من االنحراف عن هدفه ) إيقاف النقاشات الجانبية ، استئثار بعض المشاركين بالكالم لفترة توجيه النقاش       -7

 الخ ( .…. طويلة 

 حفظ النظام داخل االجتماع ، والحسم في مواجهة أي محاوالت للخروج باالجتماع عن هدفه .      -8

 السماح ألي فرد باالنحراف عنها .فرض آداب الحديث وقواعد المناقشة على المشاركين وعدم       -9

اختيار األسلوب المالئم للتعامل مع المشاركين وفقاً لنمط شخصية كل فرد منهم )المعارض ، والمتعالي ، والمتعصب ،     -10

 الخ( .…. والثرثار ، والمنطوي 

اط االتفاق وتدوينها أوال بأول ، بلورة النقاشات للحصول على إجماع على النتائج ، وذلك من خالل اإلعالن عن نق     -11

 وإعادة مناقشة نقاط االختالف واإلعالن عن اقرب النتائج المحتملة لالتفاق .

اختتام االجتماع في الوقت المحدد بشكل مثير لحماس األعضاء ، ويراعى في ذلك : إعادة تذكير األعضاء بأهداف     -12

ليه االجتماع من نتائج وقرارات ، توجيه الشكر لألعضاء على ما قدموه ، االجتماع وما تحقق منها ، تلخيص أهم ما توصل إ

 تكليف األعضاء بإنجاز ما أوكل إليه من مهام ، إبالغ األعضاء بموعد االجتماع القادم إن لزم األمر .

  

 . مرحلة ما بعد االنعقاد المرحلة الثالثة :

 : يها القيام بعدة خطوات أهمها ما يليويتم فوهي المرحلة التي تلي انتهاء جلسة االجتماع ، 

 أوالً : توثيق االجتماع :

 إعداد محضر مطبوع بذلك ، ويجب أن يتضمن المحضر النقاط التالية :  يجب فور انتهاء االجتماع ،

ý              . عنوان يشير إلى موضوع االجتماع وتاريخ ومكان انعقاده 

ý               المشاركين .قائمة بأسماء األشخاص 

ý              . اعتذارات األشخاص الذين لم يحضروا 

ý              . اسم رئيس االجتماع 

ý              . جدول األعمال 

ý              . ملخص عن ما تم القرار عليه في كل بند في جدول األعمال 

ý              التنفيذية . خالصة توزيع المسئوليات باألسماء على اإلجراءات 



ý              . تحديد نهاية االجتماع وموعد االجتماع التالي 

وبعد االنتهاء من إعداد المحضر وتأكد الرئيس من خلوه من األخطاء فانه يقوم وكافة األعضاء الحاضرين بالتوقيع عليه ومن 

 ثم توزيع نسخة منه على كل األعضاء المشاركين في االجتماع .

  

 ماع : تقييم االجت

يعتبر تقييم االجتماع من قبل رئيس كل اجتماع وكافة األعضاء المشاركين خطوة هامة وهي تهدف إلى التعرف على المشكالت 

 التي تعرض لها االجتماع والعمل على تفاديها في االجتماعات المقبلة .

التي ال يستغرق ملؤها أكثر من دقيقة  –تماع والطريقة البسيطة للقيام بذلك ، هي الطلب من األعضاء ملء استمارة تقييم االج

 قبل مغادرتهم مكان أو مقر االجتماع ، وتتضمن االستمارة األسئلة التالية : –

 هل كان هذا االجتماع مفيدا لك ؟ نعم / كال .        •

 هل تمكنت من قول كل ما تريد قوله في االجتماع ؟ نعم / كال .        •

 كيفية إدارة االجتماع ؟ نعم / كال . هل أنت راض عن        •

 هل تعرف ما يتوجب عليك فعله نتيجة لالجتماع ؟ نعم / كال .        •

 هل لديك أي تعليقات أخرى ؟ نعم / كال .        •

 

 

 

 

 

 

 

 



 كتابة وإعداد التقارير

 تعريف التقرير :

االيجابيات والسلبيات المتعلقة بالموقف وهو هو تصور لموقف اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي وعادة يهتم بتوضيح 

 نشاط تستطيع أن تمارسه وهو مجال من مجاالت التفكير لعرض وجهة نظرك وأفكارك لآلخرين.

 التقرير بأنه:  كما يعرف

  وسيلة من وسائل االتصال الفعال في منشآت األعمال بين المستويات اإلدارية المختلفة وبين وحدات النشاط كل

 اختصاصه.في مجال 

  عرض مكتوب لمجموعة من الحقائق الخاصة بموضوع معين أو مشكلة معينة ويتضمن تحليل واقتراحات

 وتوصيات تتماشى مع نتائج التحليل.

  حقائق خاصة بمشكلة معينة تعرض عرضا تحليليا بطريقة مبسطة مع ذكر االقتراحات التي يجب أن تتماشى

 لتحليل.مع النتائج التي توصل إليها بالبحث وا

  وثيقة تتضمن دراسة لمشكلة ما بهدف نقل وإعطاء المعلومات والنتائج التي تسفر عنها الدراسة من أجل تقديم

 األفكار والتوصيات.

 .إعالم الغير كتابيا بأمر من األمور 

 .عرض نتائج بحث أو دراسة موضوع معين أو إيجاد حلول لمشكلة ما 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ماذا يصف التقرير    

 

 

 

 فوائد التقارير

 الاشراف –التوجيه  –التخطيط  –الرقابة 

 

 انواع التقارير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عناصر التقرير الجيد

 

 

 

 محتوى التقرير الجيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يجب ان يكون التقرير :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 واضحا: سهل فهمه واستيعابه.

 موجزا: بما يكفي لغرض منه.

 كامال: يغطي كافة جوانب الموضوع.

 دقيقا: يحتوي على معلومات صحيحة.

 أهمية التقارير : 

الهدف األساسي من كتابة التقارير بالدرجة األولى هي نقل معلومات  وأراء لدى رئيس القسم لتوصيلها للجهه 

 المسؤولة : 

 .معاونة اإلدارة في أداء وظائفها المختلفة 

 .التوثيق والتسجيل 

 .تبادل المعلومات 

 .معلومات مرجعية 

 أهداف التقرير :

 اء كتابة التقرير ومن أهم هذه األهداف ما يأتي: ال يد أن يكون هناك هدف أو أهداف من ور

 إعالم الغير بأمر من األمور. .1

 تحريك سلوك اآلخرين عن طريق إقناعهم بشيء معين أو بوجهة نظر محدده. .2

عرض نتائج المتابعة أو دراسة لموضوع معين أو مشكلة مهمة ليستفيد من قراءة هذا التقرير كل من اطلع  .3

 عليه.

 

 

 لذلك فإن الهدف من إعداد التقرير يجب أن يكون واضحا ومحددا في جملة واحدة مثل: 



) الهدف من هذا التقرير معرفة ما تم انجازه في جهة ما وما األسباب التي أدت إلى عدم تحقيق وانجاز ما هو 

 مستهدف خالل فترة معينة( .. وهكذا.

 هداف نوجزها فيما يلي:ويمكن أن تحقق التقارير بجانب ذلك مجموعة من األ

 في وظائفها المختلفة التالية : معاونة التوجية الفني أو اإلدارة المدرسية 

  :التخطيط 

يبنى على معلومات عن أوجه النشاط المختلفة للرئيس المباشر له في شكل تقارير تمثل اإلنجازات السابقة 

إصدار قرارت موضوعية وعلمية قابلة للتنفيذ واإلمكانيات المتاحة ووجهات نظر وتوصيات مما يساعد على 

 وتتوفر لها مقومات النجاح.

  :الرقابة 

إن جوهر وظيفة الرقابة يمكن في مقارنة اإلنجاز الفعلي بما كان يجب أن يتم في ضوء الخطة الموضوعية وحسب 

دائما معلومات في شكل تقارير معايير األداء المتفق عليها وحتى تتمكن اإلدارة من إجراء هذه المقارنة فإنه يلزمها 

 عن اإلنجازات التي تمت.

  :التوجيه واإلشراف 

ال يستطيع رئيس القسم أو الموجه أو المدير أن يمارس وظيفة التوجيه واإلشراف دون الحصول على معلومات 

ير يمده بشكل عن سير العمل وأي مشكالت أو معوقات تظهر أثناء التنفيذ وال يتيسر ذلك إال من خالل نظام للتقار

 منتظم بالمعلومات الالزمة.

 ة والتقييم: المتابع 

تتطلب عملية متابعة األنشطة المختلفة وتقييم أداء األفراد والوحدات اإلدارية ضرورة وجود تقارير تعرض 

ها اإلنجازات وتساعد على تحديد مدى تحقيق األهداف الموضوعة وتحدد االختالفات التي وقعت وتقدم تحليال ألسباب

 وكيفية تالقيها مستقبال.

 



 خصائص التقرير الجيد:

 هدف أو غرض التقرير كل تقرير فعال يجب أن يكون هناك سبب لكتابته. .1

اإليجاز : كلما كان التقرير موجزا كلما كان أفضل يجب أن يكون مختصرا مباشرا وأال يكون اإليجاز على  .2

 حساب الشمول والكمال.

 واضحا ومفهوما وبلغة غير غامضة. الوضوح : يجب أن يكون التقرير .3

التوثيق: يجب أن يكون التقرير موثقا قدر اإلمكان ومدعما بمعطيات موضوعية والغرض من التوثيق هو  .4

 تمكين القارئ من اتخاذ قرار غير متحيز.

 التاريخ: يجب أن يكون للتقرير تاريخ وان تحدد الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير. .5

 اتخاذه أن تتضمن التقارير توصيه بما يجب عمله كنتيجة معطيات الوارد ذكرها في التقرير.اإلجراء الواجب  .6

التوضيحات : يقال "الصورة أفضل من ألف كلمة" ولذلك فإن التقرير الذي يتضمن خرائط ورسومات بيانية  .7

 توضيحية أفضل من التقرير الذي يتضمن مجرد كلمات.

 الهيكل العام للتقرير :  .8

 قريربداية الت
 صفحة الغالف 

 صفحة المحتويات 

 )المقدمة ) األهداف، المجال 

 صلب التقرير

 عرض المعلومات والحقائق 

 الجداول 

 الرسوم البيانية 

 الدراسة والتحليل 

 خاتمة التقرير
 النتائج 

 التوصيات 

 .المالحق 

 



 

 مراحل ) خطوات كتابة التقرير( :

 مرحلة اإلعداد وجمع وتنظيم المعلومات. .1

 مرحلة التنظيم والبناء الهيكلي وهي تحديد األفكار الرئيسية.  .2

 مرحلة الكتابة وهي كتابة المسودة األولى للتقريرثم إعادة كتابة المسودة. .3

 مرحلة التدقيق والمراجعة. .4

 مرحلة الطباعة واإلخراج العام للتقرير. .5

 عشر نصائح ليكون تقريرك فعالا.

 أن يكون مختصرا بقدر اإلمكان وبسيطا.  -

 أن يكون موضوعيا وغير محكوم بآرائك ورغباتك وأحكامك الشخصية  -

 له بداية ووسط ونهاية. -

 له ترتيب وتتابع منطقي وتقسيم وترقيم األجزاء. -

 أن يكتب في لغة واضحة ومباشرة. -

 أن يقدم في الوقت المطلوب تقديمه فيه ) المالئم(  -

 ات البيانية كلما كان ذلك ممكنا. استخدام اإليضاح -

 أن تكون له خالصة تعبر عن معطيات التقرير. -

 خاليا من األخطاء. -

 تقارير يعدها رئيس القسم :

 تقرير زيارة معلم . -1

 معلم مستجد. –تقرير شهري عن معلم متدني األداء  -2

 تقرير عن حالة ورش الدراسات العملية . -3

 تقرير الخطة الفصلية وتنفيذها . -4

 اجتماع . –تقرير حضور ورشة  -5



 تقرير زيارة معلمأوال : 

 هو عرض مرتب منظم موضوعي واقعي   

 : رفع كفاءة المعلم وتقييم أداءه في الحصة . الهدف

 عنوان الدرس. –فصل  –حصة  -يوم  -يوثق جميع البيانات من تاريخ  -1

 يعرض مميزات قدمها خالل الحصة  بوضوح تام . -2

الدرس مالئم للخطة  –النقاط لسير الدرس أنها تحتاج لسطحية  ) تفاعل المتعلمين يراعى عند كتابة بعض  -3

 .اإلعداد الذهني ( –) عرض الدرس  وبعضها لتعمق ( 

 االهتمام بتوصيات التقرير لرفع أداء المعلم . -4

 

 تقرير متابعة معلم متدني األداء ثانيا : 

 هو عرض مرتب منظم موضوعي واقعي حيادي       

 : تحديد  مستوى أداء المعلم خالل فترة زمنية محددة. الهدف      

 الدوافع و األسباب التي أدت لتصنيف هذا المعلم كمتدني . -1

البرامج العالجية التي تم استخدامها معه لرفع كفاءته العلمية من كتب أو مرجع أو كفاءته المهنية كمعلم من  -2

 التواصل مع التوجيه الفني لمتابعة أداءه. تبادل زيارات أو إيجاد حل لمشكلة غيابه ثم مدى

 إرفاق زيارات رئيس القسم للمعلم . -3

 وضع حلول مقترحة وتوصيات لحل هذه المشكلة .   -4

 

 

 

 



 تقرير متابعة معلم مستجدثالثا :

 هو عرض مرتب منظم موضوعي واقعي حيادي 

 : متابعة تطور أداء المعلم خالل فترة زمنية محددة . الهدف

 متابعة المعلم . التسلسل في -1

 البرامج العالجية التي تم استخدامها لتنميته ورفع كفاءته . -2

 عرض جانبين  في أداءه : -3

 ما هو في طور التطوير#                      ما تم تطويره   #

 إرفاق زيارات رئيس القسم للمعلم . -4

 وضع حلول مقترحة وتوصيات لحل هذه المشكلة .   -5

 

 . الفصلية وتنفيذهاتقرير الخطة رابعا :

 هو عرض مرتب منظم موضوعي واقعي

: بيان وعرض مدي التحقق أو اإلضافه في إنجاز الخطة الفصلية الموضوعة للقسم خالل فصل دراسي الهدف 

 واحد .

 عرض الخطة كاملة وأهدافها. -1

 عرض ما تم إنجازه منها مع اإلثبات بالصور واألوراق . -2

 األسباب .عرض ما لم يتم إنجازه وبيان  -3

 ما تم إضافته من أعمال مع التوثيق بالصور واألوراق. -4

 مدى تحقق الرضا من ما تم إنجازه خالل الفصل الدراسي. -5

 وضع تصورات للخطة القادمة حسب إمكانيات وحاجات القسم و الميدان عموما . -6

 



 تقرير عن حالة ورش الدراسات العملية أو وجود مشكلة فيها خامسا :

 منظم موضوعي واقعي مفصلهو عرض مرتب 

 عرض لحالة الورش من جميع الجوانب أو مشكلة تعيق العمل والتدريس فيها. : الهدف

 عرض المشكلة بصورة مباشرة و أسباب حدوثها . -1

 .هذه اإلجراءات ما تم أخذه من إجراءات لحل المشكلة مع اإلثبات بالصور واألوراق ل -2

 المشكلة.وضع حلول مقترحة وتوصيات لحل هذه  -3

 تقرير حضور ورشة أو اجتماع فنيسادسا :

 هو عرض مرتب منظم واقعي موجزحيادي

 : نقل خبرة أو معلومة تم اكتسابعها من جهة أخرى لرفع كفاءة المعلمين الهدف 

 مقدمها.  –مكان الورشة أو اإلجنماع  –يوم  -يوثق جميع البيانات من تاريخ  -1

 . عرض فكرة الورشة أو موضوع االجتماع -2

 كتابة الرأي في ما تم تقديمة . -3

 عرض إيجابياتها والعمل بها وسلبياتها والبعد عنها . -4

 

 تقرير شهري لصرف الميزانيةسابعا :

 هو عرض حسابي  منظم ودقيق يدرج في  جداول .

 : حصر ماتم صرفة من مبالغ لشراء ملزمات الورش والدوائر.الهدف 

 ورقم فاتورة ومبلغ الفاتورة والتوقيع.  –يوثق جميع البيانات من تاريخ  -1

 إضافة نسخه لكل فاتورة تم صرفها . -2

 حساب ماتبقى من مبالغ من الميزانية . -3



 فوائد استعمال التقارير: 

 هناك العديد من الفوائد الرئيسية التي تحققها جراء استعمالها للتقارير منها: 

حيث أن معظم التغيرات هي نتيجة اقتراحات قدمت  إجراء تغيير في اإلجراءات والسياسات فلسفة المؤسسة .1

 في تقرير معين.

التبوء بالحاجات حيث أن هناك تقارير تشير إلى وجود حاجات معينة يجب توفيرها للمنظمة مثل الحاجة إلى  .2

 زيادة عدد العاملين في إدارة معينة أو الحاجة إلى تطوير إجراءات السالمة الصناعية داخل المؤسسة.

 اإلنجاز بمعايير األداء وهذا يعني استعمال التقارير في الرقابة وخاصة في رقابة التكاليف.مقارنة  .3

تخفيض التكاليف المفروض أن تشير التقارير إلى ضرورة تخفيض التكاليف في المؤسسة أو تشير إلى  .4

 الوافرات الممكن تحقيقها نتيجة تطبيق التوصيات والمقترحات التي تضمنها التقرير.

 

 صياغة التقرير يجب مراعاة ما يلي:  وعند

ال بد من مقدمة يبين فيها الكاتب الدوافع التي دعت إلى كتابة التقرير والمعلومات التي استعملها في اتخاذ  -

 قراراته.

 عرض مسلسل ومرتب للبيانات التي يراها مهمة في توضيح آرائه ومعلوماته. -

 التقرير. خاتمة موجزة يوضح فيها الكاتب رأيه حيال موضوع -

 إعادة قراءة التقرير قراءة متأنية الستدراك ما فاته أو تصحيح ما أخطأ فيه سهوا. -

 تصحيح الطباعة. .6

 

 

 

 

 



 خطوات إعداد التقرير: 

 هناك عدة خطوات يجب أن يتبعها كاتب التقرير وهي كاآلتي: 

 الشعور بالمشكلة وتحديدها وتحليلها:  .1

 التقرير في تحديد المشكلة وهي من أهم مراحل كتابة التقرير.وتعتمد هذه الخطوة على مهارة كاتب 

 تحديد هدف التقرير وهيكله العام:  .2

 تحديد الهدف من التقرير وهيكله العام يحقق المزايا التالية: 

 العرض المنظم والمنطقي لألفكار, -

 اء األخرى.إعطاء كل جزء في التقرير القدر المناسب من االهتمام وفقا ألهميته مقارنة باألجز -

 تحديد الوقت والجهد والموارد الالزمة لالنتهاء من كتابة التقرير. -

 تنظيم البيانات والمعلومات وتحليلها:  .3

ويقصد بها الحقائق واآلراء التي تخدم التقرير أي التي تتعلق بموضوع التقرير مباشرة وتؤدي إلى استخالص نتائج 

 محددة لذا ال بد من : 

 انات والمعلومات ) مراسالت ، سجالت ..الخ(.تحديد مصادر البي -أ

 تحديد طرق جمع البيانات والمعلومات ) مالحظة ، مقابلة ، استبيان ... الخ( -ب

 تنظيم وترتيب البيانات والمعلومات.  -ج

العرض البياني للمعلومات ) رسوم، جداول ...الخ( عن أن يراعى في أساليب العرض البساطة وعدم التعقيد  -د

 يح مصادر المعلومات إذا تم استخدام عدد كبير من الروم البيانية يمكن أن تكون في ملحق خاص.وتوض

 غير متحيزة. –تفسير البيانات وتحليلها يجب أن تكون منطقية واضحة 

 كتابة التقرير وتحديد طريقة العرض:  .4

 وضع الجدول الزمني:  -أ

 وهي الخطوة األخيرة والتي تليها مباشرة مرحلة الكتابة.يتم هنا تحديد الزمن المناسب لالنتهاء من كل خطوة 

 كتابة التقرير:  -ب



 

 

 

 

 

 

 

 

بما ان التقارير واالجتماعات تعتبر وسيلة او اسلوب للتواصل بين العناصر 

 رئيس القسم في عملية ادارة االجتماعات  البشرية فلن ينجح 

 واعداد التقاريرال بد ان يكون لديه مهارة عملية 

 االتصال والتواصل مع النوعيات

 المختلفة من المعلمين واالشخاص اآلخرون

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ماهية عملية الاتصال 

 نقل المعلومات بين الافراد بهدف تحقيق هدف معين او انجاز مهمة محدد

 عناصر الاتصال

 المستقبل     -الرساله          -المرسل     

 وسيلة الاتصال ) القناة (

 رد الفعل ( –) التغذية الراجحة 

 متطلبات الاتصال 

 وضوح الرساله

 معرفة شخصية الطرف الاخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 تعريف االتصال الفعَّال

هي المقدرة على توصيل أي معلومٍة أو أمٍر أو طلٍب أو نصيحٍة أو استفساٍر بشكٍل بسيٍط ويلقى القبول لدى الطرف الثاني وتقبل 

يصدر عنه من كالٍم أو أفعاٍل والتصرف بشكٍل حكيٍم من أجل تحقيق الهدف الذي من أجله تم هذا االتصال سواء بين  كل ما

فردين أو جماعٍة ومن أجل الخروج باالتصال عن دائرة الجدال العقيم؛ وتستخدم لذلك جميع الوسائل التي تساعد على تحقيق 

  كل على حدة أو مجتمعة حسب ما يتطلبه الموقف. -لغة الجسد-و الفعل الهدف المطلوب عن طريق الكتابة أو اللفظ أ

 

 أهمية االتصال الفعَّال

  االتصال الفعال بين األفراد والمجموعات يساعد على اتخاذ قرارات سليمة وأحكام صحيحة دون فرٍض للرأي أو تعصٍب

 للفكرة.

  إلى التوازن المطلوب في الحياة لذلك فهو مهارةٌ مطلٌب أساسٌي للنجاح على مستوى األُسرة والعمل؛ والوصول

 أساسيةٌ يجب على الجميع اتقانها؛ فاإلنسان ال يولد بهذه المهارة وإنّما تكتسب.

 .يقلل المشاكل والخالفات ويزيد عدد الصداقات والمعارف في محيطك بدالً من فقدانها بسبب سوء اتصاٍل معهم 

 تك وعملك ومؤسستك؛ فأنت تستطيع سماع الرأي والرأي اآلخر بمنتهى يجعل منك قائداً ناجحاً على مستوى بي

 الحيادية والمصداقية.

 .يكسبك هدوء الطبع وسعة الصدر وبالتالي الحكمة في اتخاذ القرار 

 

  : أهم المهارات التي يجب أن تتوافر في المرسل و المستقبل

:فيجب أن يكون الشخص المرسل قادراً على الكالم من أجل وجود كلمات تمثل  مهارة التحدث والقدرة على الكالم .1

 خالل عملية االتصال ، كما أن المرسل يجب أن يدرك التوقيت المناسب للكالم والصمت .المعلومات التي يتم ارسالها 

:فيمكن أال يتقن الشخص المرسل الكتابة فيكتفي فقط بأن يكتب الكلمات التي يريد إرسالها إلى الشخص  مهارات الكتابة .2

 المستقبل وتكون هي المعلومات التي تنتقل إلى الشخص المستقبل .

: وهذه المهارة يجب أن تتوافر في الشخص المستقبل ، والذي سيقوم باستقبال الرسائل الموجهة له  راءةمهارة الق .3

 من الشخص المرسل ، من أجل الفهم الصحيح ووصول الهدف المراد من عملية االتصال .

في عملية االتصال  : والتي يجب أن تتوافر في الشخص المستقبل ، في حالة كانت األداة المستخدمة مهارة االستماع .4

 هي المحادثات الشفهية

 

 


