
 ولىالمحاضرة األ
 التعليمة  
 : / تعريفها1-

يذ نص قانوين، أو توضيحية مبناسبة تنفؤوسيه يف صيغة توجيهات إلزامية و التعليمة هي نص إداري داخلي يصدره الرئيس إىل مر 
االت تعرتض إشكالشروع يف إجناز عمل معني، يهدف إىل توحيد قراءة وتأويل النص املعين، ضبط طريقة عمل موحدة أو مواجهة 

 تنفيذ النص أو إجناز العمل.
 : تحريرها من / الهدف 2
 وتظل اخلارجية، املصاحل أو املركزية املصاحل يف واسع نطاق على نشرها ويتم االت،اجمل من جمال يف وتوجيهات تعليمات إعطاء هو

 . إلغائها أو تعديلها حني إىل املفعول سارية التعليمة
 : أشكالها /3

 : التالية األشكال أحد يف التعليمة تكون
 . رئاسية تعليمة -
 . حكومية تعليمة -
 . وزارية تعليمة -
 . اخل .... والئية تعليمة -

 شكلها/4 

حترر التعليمة يف شكل رسالة إدارية أو مذكرة لكنها ختلو من صيغ اجملاملة وغري مشخصة، كوهنا موجهة إىل كل املوظفني يف 
 .اإلدارة املعنية

 يلتزم حمرر التعليمة ببساطة األسلوب ووضوح املعاين، حبيث يسهل استيعاهبا على اجلميع وال حتتاج إىل توضيحات إضافية.

 : هيو  اإلدارية الوثائق جمموع يف تطبق اليت املادي التقدمي عناصر جلميع التعليمة ختضع
 . الدمغة -
 . التسجيل رقم -
 .معينني أشخاص أو املسؤولني إىل موجهة كانت إذا إليهم املرسل بيان -

 : ذلك مثال
 . الوالة السادة إىل تعليمة -
 بالواليات الرتبية مديري إىل تعليمة -
  .اخل ... الوطنية الرتبية مفتشي إىل تعليمة -

 . املوضوع-

 االقتضاء عند  املرجع -



 . التعليمة نص -
 . التاريخ و املكان -
 . اإلمضاء -

 نموذج تعليمة / 5

   تعليمة وزارية خاصة بتطبيق مرسوم تنفيذي                       

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية                      

 وزارة الرتبية الوطنية

 1332أوت  30األمانة العامة اجلزائر يف 

 31/أ.ع/  2311الرقم : 

احملدد لألماكن العمومية اليت مينع  2001–سبتمرب  14املؤرخ يف 32/ 158تعليمة وزارية خاصة بتطبيق املرسوم التنفيذي رقم 
  .يفيات تطبيق هذا املنعكفيها تعاطي التبغ و  

 : موجهة إلى

 السيد/ مفتش أكادميية اجلزائر -

 السيدات و السادة/ مديري الرتبية للواليات -

 " للتوزيع واملتابعة "

 املستوياتالسيدات و السادة/ املفتشني جلميع  -

 للمتابعة 

 السيدات والسادة/ مديري املؤسسات التعليمية والتكوينية -

 السيدات والسادة/ مديري املؤسسات التعليمية والتكوينية -

 "للتنفيذ"

 : املراجع

 املتعلق حبماية وترقية الصحة  2858فيفري  21املؤرخ يف 58 38/ األمر رقم  1- 

 مينع اليت العمومية األماكن حيدد الذي 1332 سبتمرب 14 املوافق رجب 31 يف املؤرخ–158 32: رقم التنفيذي املرسوم 2-
 .احملدد لألماكن العمومية اليت مينع فيها تعاطي التبغ و كيفيات تطبيق هذا املنع فيها



 .ةوالتكوينياملؤسسات التعليمية  املتعلق بنظام اجلماعة الرتبوية يف 2882أكتوبر  11املؤرخ يف  115القرار رقم:  3-

 1332سبتمرب  14رجب املوافق  31املؤرخ يف –285 32تطبيقا لنصوص املراجع املذكورة أعاله السيما املرسوم التنفيذي رقم: 
(  1.8.4.0.1 وطبقا ملا جاء يف املواد )، املنع هذا تطبيق كيفيات و التبغ تعاطي الذي حيدد األماكن العمومية اليت مينع فيها

 األول و الثاين منه ، يشرفين أن أطلب منكم السهر على تطبيق مايلي : من الفصلني

 . املؤسسات الرتبوية منع تعاطي التبغ مبختلف أشكاله على مجيع التالميذ يف كل املراحل التعليمية داخل /1

ملغلقة املغطاة و غري املغطاة ق اكل املراف منع تعاطي التبغ مبختلف أشكاله على كل املستخدمني الرتبويني واإلداريني وغريهم يف /2
 . اليت يرتادها التالميذ

   قاعات االجتماعات ·قاعات الدراسة ، املخابر ، املدرجات، املكتبات، املطاعم، املراقد،  " يقصد باملرافق املغلقة
 ".. اخل

  املؤسسات... اخل· األروقة، قاعات الرياضة، املساحات املغطاة جزئيا من ساحات"يقصد باملرافق املغطاة" . 
  املؤسسات... اخل األروقة، قاعات الرياضة، املساحات املغطاة جزئيا من ساحات "يقصد باملرافق املغطاة" 
 املرافق املخصصة لألنشطة الرياضية وساحات املؤسسات ... اخل "يقصد باملرافق غري املغطاة" · 

م غري حىت ال يزعجوا زمالءه ة قصد إجياد أماكن معزولة للمدخننيعلى رؤساء املؤسسات التعليمية اختاذ التدابري املمكن /3
 ظاهرة تذكر املستخدمني مبنع التدخني وتبني املواضع اليت جعلت املدخنني وال يكونوا أمام مرأى التالميذ، وعليهم وضع إشارة

 . حتت تصرف املدخنني

 1332سبتمرب  14ه املوافق  2411رجب  - 31املؤرخ يف 32: رقم التنفيذي للمرسوم الثالث الفصل 23 املادة تطبيق /4
 .املذكور أعاله، على كل مستخدم خمالف هلذه التعليمة

لك يتوجب أوساط األطفال واملراهقني، لذ الشك أن للرتبية دورا هاما يف مقاومة هذه اآلفة اخلطرية اليت هي آخذة يف االنتشار يف
بيق هذه باملزيد من التوعية والتحسيس يف الوسط الرتبوي وإيالء األمهية الالزمة لتط للقيامجتنيد كل الطاقات وتوظيف كل الوسائل 

 حىت حتقق غايتها بفعالية وجناعة. التعليمة

 األمني العام
 اللقب و االسم

 اخلتم و اإلمضاء

 

 

 



 المحاضرة الثانية

 التعليمة المصلحية

اإلدارة أو املؤسسة، لكوهنا ال تستعمل يف التعامل مع أشخاص أجانب عن هي وثيقة إدارية داخلية ومؤقتة متداولة داخل     
 .العمل الذي صدرت من أجله اإلدارة أو املؤسسة، وتنتهي صالحيتها بانتهاء

وتتضمن تعليمات ومقررات من املسؤول اإلداري إىل مرؤوسيه، قصد العمل على تطبيق التوجيهات الصادرة من أجل توحيد   
 حتسينها، كما تصدر أيضا من املرؤوس اإلداري إىل رئيسه إلفادته مبعلومات عاجلة أو أجلة.طريقة العمل و 

 : أشكالها
 : التالية األشكال أحد يف تكون

 أو باإلدارة العمل طرق وحتسني توحيد قصد مرؤوسيه إىل اإلداري الرئيس من تصدر توجيهية، -
 .املصلحة

 خبصوص للزوار إعالن شكل يف واجلماعات لألفراد اإلداري الرئيس من تصدر إعالمية، -
 . ما بوضعية إعالمه قصد، رئيسه إىل اإلداري املرؤوس من تصدر مثال، االستقبال مواعيد حتديد

 وتعين مرؤوسيه إىل اإلداري الرئيس من إعالن شكل يف تصدر مصلحية، أو إدارية -
 .اخل .... مثال العمل مواعيد كتحديد هلا التابعني واملوظفني املصاحل مجيع

 الهدف من التعليمة المصلحية

 اهلدف من املذكرة هو التماس تعليمات أو إعطاؤها أو التزويد أو التزود بأخبار، أو

 .طلب توضيحات خبصوص موضوع ما

 تقديمها المادي "شكلها"

 : إلدارية وهيختضع التعليمة املصلحية جلميع عناصر التقدمي املادي اليت تطبق يف جمموع الوثائق ا 

 .الدمغة -

 .رقم التسجيل -

 بيان املرسل إليه إذا كانت املذكرة موجهة إىل شخص معني. -

 جملموعة من املوظفني فنكتفي بكتابة : تعليمة مصلحية أما إذا كانت موجهة 

 .املوضوع -

 .املرجع عند االقتضاء  -



 .نص املذكرة -

 .املكان و التاريخ -

 اإلمضاء. -

 التعليمة المصلحية عن نموذج 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 وزارة الرتبية الوطنية

 املعهد الوطين لتكوين مستخدمي الرتبية

 و حتسني مستواهم

 -اجلزائر-، شارع أوالد سيدي الشيخ احلراش 04

 ..... / ..... /..... : رقم

 تعليمة مصلحية

 مواقيت العمل خالل شهر رمضان الكريم الموضوع :

 ليكن يف علم مجيع موظفي املعهد، أنه ابتداء من اليوم األول لشهر رمضان الكرمي

 : سنة........هجري، ستكون مواقيت العمل كاآليت

 - : من يوم األحد إىل يوم اخلميس

 - صباحا…....... من الساعة ...... إىل 

 - مساء…...... من الساعة ........إىل 

 وعليه ، فاملطلوب من اجلميع التقيد باملواقيت املذكورة لضمان السري احلسن

 .للمؤسسة

 ..................... : حرر باجلزائر يف

 مدير املعهد

 االسم واللقب

 اإلمضاء واخلتم



 المحاضرة الثالثة

 كتابة الخبر

هو كتابة تقرير لوصف نشاط يهم املؤسسة ومجهورها يوضح موقف معني، عن طريق االجابة  االتصال التنظيمييف  الخبر     
 عن األسئلة اإلخبارية الستة املعروفة.

ارير والبيانات، أو قويتطلب توفر حمرر متخصص بكتابة اخلرب عن الفعاليات اإلعالمية للمؤسسة، والشروع بصياغة األخبار والت
 الدقة والوضوح، اجلدة واحلداثة.عامة، وتشمل االجياز رأ من مواد إعالمية الضعف فيما يق تقومي مواطن

ؤسسات من كتب املالصحفي عن طريق ما تنشره اخلرب يف هذا اجملال من يف هذا اجملال من النوع اجلاهز، إذ حيصل عليه  ويعد    
هدا يف ومثل هذه االخبار ال يبذل املراسل الصحفي جأو نشرات رمسية دورية أو بيانات وكتيبات وغريها من املطبوعات اإلعالمية 

احلصول عليها، إذ تكون متاحة وال ينفرد هبا أحد دون اآلخر، وتعتمد التغطية التسجيلية أو التقريرية للحصول على املعلومات 
 اخلاصة حبدث معني.

نات أكثر من اليت تنشرها وهي إعال وذلك يسهم يف توافر نسخ متكررة من الصحف ذات إنتاج ضعيف بسبب تشابه املعلومات
 أخبار الصحفية.

ويهدف اخلرب اجملرد إىل تسجيل الوقائع أو سرد املعلومات من دون اضافة خلفية من املعلومات والبيانات والتفاصيل، بينما اخلرب  
اجلادة يف املؤسسات  واألخبار املفسر يشرح تفاصيل احلدث وأبعاده ودالالته املتنوعة بكل موضوعية، بعيدا عن رأي كاتب اخلرب،

تأيت إلحاطة اجلمهور باألحوال واملواقف اليت من شأهنا التأثري يف حياهتم اليومية ومستقبلهم، مثل أخبار الشؤون العامة، املسائل 
 اإلقتصادية، املشكالت االجتماعية، العلوم، أخبار التعليم، الشؤون املالية.

ر املعلومات بوصفها مجيع األوعية واملواد اليت تشمل على معلومات ميكن اإلفادة منها، إذ تعتمد كتابة األخبار على مصاد  
على وفق األساس أو طريقة طبعها ونشرها، أو حمتواها من معلومات رئيسة أولية أو وهناك أكثر من تصنيف ملصادر املعلومات 

 ثانوية فرعية.

العامة النوعية األفكار اجلديدة اليت يكتبها احملرر، بواسطة املالحظة املباشرة أو وتعد مصادر املعلومات اإلعالمية يف العالقات   
 التجربة أو مجعها ميدانيا، ومن هذه املصادر نوردها كما يلي:

 املعلومات اليت توصلت اليها املؤمترات من نتائج غري معروفة يف ختصص معني أو جمموعة : إذ تنشر وقائع المؤتمرات
 من التخصصات.

 والنظم والتشريعات والتعليماتإذ تصدر عن املؤسسات بصورة دورية جمموعة من القوانني  لمطبوعات الرسمية:ا 
 واملعلومات اجلديدة، مثل الكتب السنوية والتقارير السنوية وغريها.

 عرفة ظاهرة أو مل: وتشمل النتائج اليت توصلت إليها البحوث اليت جتريها املؤسسة يف جمال عملها الدراسات والبحوث
 شأن يهم مجهور املؤسسة.



 :وتشمل اجملالت العلمية يف التخصصات املتنوعة، لنشر معلومات ألول مرة نتيجة جتارب يف  الدوريات المتخصصة
 جمال معني.

 ي م: اليت يدوهنا أصحاهبا من املشاهري عن مسريهتم املهنية وجتارهبم، سواء على الصعيد العلالمذكرات والسير الذاتية
أو االجتماعي أم السياسي، ويعمد قسم من املؤسسات اىل ختويل كتاب وحمررين متخصصني ومواكبني لتوثيق هذه 

 األدوار.
 :وتشمل معلومات تارخيية تتابع فعاليات املؤسسة وعملياهتا وتوثقه، بوساطة ارشيف المخطوطات والوثائق التاريخية 

وثائقية واملسامهني يف أي وقت، لتلبية حاجتهم من املعلومات الني واملوردين منظم يسهل الرجوع اليه من الباحثني والعامل
 سواء أكانت املنشورة واملطبوعة أم غري املنشورة.

 وتشمل براءات االخرتاع واملوسوعات واألدلة الصادرة عن املؤسسات، واملنشورات اإلعالنية : مصادر معلومات أخرى
املواد و  واملراسالت الشخصية وسجالت وملفات املؤسسات وملفات األشخاصواليوميات التسويقية والتجارية، 

األرشيفية والكشافات واملستخلصات االخرى، رسائل القراء، وقائع اجتماعات جملس االدارة يف املؤسسة، االشاعات 
 واألخبار غري املؤكدة.

ومن القوالب الفنية لتحرير االخبار يف العالقات النوعية املعتمدة على سرد األحداث واملعلومات، قالب اهلرم املقلوب    
ويشمل جزئني مها: أهم معلومة يف مقدمة اخلرب تأيت يف قاعدة اهلرم والتفاصيل تأيت بطريقة التدرج يف تناقص أمهيتها يف 

فاصيل اخلرب تات هذا القالب الفين يف توافر سهولة اختصار أي معلومة من جسم اخلرب وصوال لقمته، فضال عن مس
األقل أمهية دون خلخلة متاسك املعلومات، وسهولة استنباط العنوان من املقدمة، القراءة السريعة للخرب ومعرفته من 

بيانات والتصرحيات واملعلومات وال مقدمته لرتكيز املعلومات فيها، ومن اجلوانب األساسية لكتابة اخلرب هي تنظيم الوقائع
 وترتيبها حسب فقرات قصرية متسلسلة، ذات موضوع حمدد يف سياق واحد.

 

 المحاضرة الرابعة

 إدارة االجتماع

أصبحت االجتماعات جزًءا ال يتجزأ من حياة األفراد يف منظماهتم، فال يستطيع األفراد التواصل مع مرؤوسيهم ورؤسائهم يف 
واالجتماعات وسيلة اتصال وهي الزيت احملرك لكل عمليات اإلدارة. ولكي يتم تنظيم العمل  ،طريق االجتماعاتالعمل إال عن 

 .واختاذ القرارات واملتابعة والتوجيه والتحفيز، كل ذلك يتم عن طريق االجتماع باآلخرين

وليد أفضل بطريقة جيدة، مما يؤدي إىل ت خيطط ويعد هلا مسبًقا حىت حتقق أهدافها وحىت تكون االجتماعات فعالة جيب أن   
األفكار والوصول إىل أفضل القرارات، مع توفر العالقات العملية واإلنسانية البناءة بني األعضاء املشاركني وشيوع روح الفريق 

 .واحرتام التخصص واخلربة وضبط الوقت وغريها



ونستطيع تعريف إدارة االجتماعات على ، أو اختاذ قرار ويتشكل اجتماع العمل من أفراد جيلسون مًعا لغرض حل مشكلة    
القدرة على االستفادة من اإلمكانيات البشرية املتاحة واإلمكانات املادية املتوفرة لتوجيه االجتماع وقيادة املشاركني فيه :" أهنا

 ".بأقصى كفاءة وأقل تكلفة وأقصر وقت لتحقيق األهداف املرسومة له

األفراد ينتمون إىل منظمة واحدة، حيث جيتمعون لتبادل األفكار واملعلومات بغرض اختاذ القرار حول وهو لقاء جمموعة من 
 .مشكلة ما أو نظام جديد حيتاج إىل نشره على املوظفني

 هدف مشرتك وجود -وحىت يكون االجتماع مثمرًا ال بد أن تتوفر فيه عدد من العناصر مثل: وجود لقاء بني جمموعة من األفراد 
والتزام  -حتديد أنظمة االجتماع  –التفاعل بني اجملموعة  -حتديد موضوع أو موضوعات االجتماع  -الوقت واملكان املناسب  -

 .األفراد بالوقت

 أنواع االجتماعات/ 11

  :جوانب عدة إىل االجتماعات تقسيم وميكن

 الهدف حيث من: 

 :منها وخمتلفة كثرية ألهداف االجتماعات تعقد

 .معني موضوع ملناقشة اجتماعات •

 .معينة مهام إلجناز موحد عمل فريق إجياد إىل هتدف األداء اجتماعات •

 .املنظمة يف للموظفني الدورية أو اليومية األعمال متابعة اجتماعات •

 .املنظمة أداء تواجه اليت املشكالت تقصي اجتماعات •

 .حمددة مشكالت أو مشكلة بشأن القرار اختاذ اجتماعات •

 .املنظمة يف األفراد بني اخلالفات من للحد اجتماعات •

 والزمن المدة حيث من: 

 اللجان مثل رمسيال الطابع عليها ويغلب( وغريه سنوية أو شهرية أو أسبوعية) دورية بصورة تعقد اليت وهي دورية اجتماعات •
 .وغريه اجلامعات يف الكليات وجمالس الدائمة

 .طارئة يعمواض أو مشاكل لبحث وذلك حمدد، وقت هلا وليس لعقدها احلاجة دعت كلما تعقد اليت وهي دورية غري اجتماعات •

 الشكل حيث من: 



 واملؤمترات الدائمة اللجان اجتماعات مثل حمددة وأنظمة قوانني إجراءاهتا سري ويف تكوينها يف يتحكم اليت وهي رمسية اجتماعات •
 .وغريها اخلارجية واالجتماعات

 أصول أو قواعد اهل يوجد وال والسهولة باملرونة وتتسم حمددة أنظمة أو قوانني تكوينها حيكم ال اليت وهي رمسية غري اجتماعات  •
 مث العمل خارج مكان أو قاعة مدخل عند الوظيفة يف شخصني التقاء عند رمسية غري اجتماعات حتدث أن ممكن مثال للمناقشة

 .رمسي غري يسمى ولكنه فيه قرار اختاذ ويتم العمل يف ملوضوع مناقشتهم يتم

 المستوى حيث من: 

 .املتحدة األمم وهيئة العربية اجلامعة كاجتماعات العاملي أو الدويل املستوى على اجتماعات •

 .الشورى جملس و الوزراء جملس اجتماع مثل الدولة مستوى على اجتماعات •

 .وغريه املنظمات يف واللجان اإلدارات اجتماعات مثل اخلاص القطاع يف املنظمات مستوى على اجتماعات •

 المشاركين عدد حجم حيث من: 

 .موسعة اجتماعات •

 .مصغر اجتماع •

 أهمية االجتماع/ 2

وتُعد االجتماعات من أكثر وسائل االتصال أمهية، وتأيت أمهيتها يف دورها احليوي كوسيلة اتصال فعالة سواء على مستوى األفراد 
 :مستوى التنظيمات، حيث ميكن من خالهلا حتقيق األمور التالية أو على

  التوصل إىل دراسات كاملة وشاملة ومستفيضة ومتأنية للقرارات املتعلقة باملواضيع الكبرية، وذلك من خالل تنوع خربات
 اركنياملش وختصصات األعضاء، ونقاشاهتم البناءة القائمة على املشورة وتبادل الرأي.وكسب الكثري من خربات

  التوصل إىل قرارات مجاعية تتسم بالنضج والعمق والصدق واملوضوعية بعكس القرارات الفردية اليت تعتمد على قدرات
 .شخصية، وتتسم أحياناً بالتحيز واملصاحل الشخصية

 رىأت األخالتنسيق بني خمتلف أوجه األنشطة واجلهود بني اإلدارات واألقسام داخل املنشأة الواحدة أو مع املنش. 
  إتاحة الفرصة للموظفني حديثي اخلربة لالحتكاك مبن هو أقدم منهم خربة وممارسة وجتربة.واشكر وثين على الفكرة

 والعمل اجليد والتعامل مع اجلميع مبعيار واحد
  قية العاملني عن بإتاحة الفرصة للقادة اإلداريني واملشرتكني يف االجتماع لتوصيل آرائهم وتوجيهاهتم ووجهات نظرهم إىل

 .طريق األعضاء املشاركني، كما تتيح يف نفس الوقت توصيل مطالب وشكاوى العاملني
 .رفع معنويات األعضاء املشاركني من خالل إتاحة الفرصة هلم للتعبري عن آرائهم وأفكارهم واملشاركة يف صنع القرارات 

ائية وهلا )اإلبداعية( ألتعرض اقرتاحك كأهنا حلول هن األفكار غري التقليدي والدمج بني وجهات النظر املختلفة التصادر
 أفضلية التنفيذ



ولكي يكون االجتماع منتجاً ومثمراً ويستفاد منه الفائدة القصوى، البد من جودة اإلعداد له، وحسن اإلدارة أثناءه، ودقة املتابعة 
 بعده.

 ..عاتالمراحل الرئيسية لعملية إدارة االجتما/ 13

 :حىت تنجح االجتماعات يف املنظمات جيب أن خيطط هلا بشكل سليم وذلك عن طريق مراحل ثالث أساسية هي

 أواًل: مرحلة التخطيط واإلعداد لالجتماع •

ألهداف اوهي مرحلة التنبؤ الكامل مبتطلبات جناح عقد االجتماع املادية والبشرية وفق اإلمكانات املتاحة والوقت املتاح، لتحقيق 
التخطيط  –اإلعالن عن االجتماع  -ومن مراحل التخطيط واإلعداد لالجتماع الرتتيب لوقت ومكان االجتماع ، املطلوبة بكفاءة

 .الحتياجات االجتماع اإلدارية والبشرية

 التخطيط إلجراءات االجتماع: 

 .حتديد األهداف املراد الوصول إليها من االجتماع بدقة •

 :لنهائي من االجتماع والذي ميكن أن يأخذ شكالً من األشكال التاليةحتديد الناتج ا •

 .معلومات جديدة

 .خطط أو قرارات سيتم تنفيذها

 .حلول أو مقرتحات ملشكلة معينة

 .توحيد املفاهيم جتاه موقف أو مشكلة معينة

 :ماع منهاليت حتدد املشاركني يف االجتحتديد األعضاء الذين سيشاركون يف االجتماع وتوزيع األدوار، هناك بعض املعايري ا •

 .صناع القرار الرئيسيون مبا خيص املواضيع املطروحة

 .من لديهم العلم واملعرفة مبواضيع االجتماع

 .من لديهم التزام أو دور يف املواضيع املطروحة

 .من ينبغي أن يعرفوا املعلومات اليت ستعرض واليت تفيد أعماهلم

 .أي قرار يتخذ يف االجتماعكل من يطلب آلية تنفيذ 

ريد بطاقة ب –خطاب  –خطار األعضاء مبوعد ومكان االجتماع وهي بطاقة الدعوة وتكون على شكل: مذكرة إحتديد وسيلة  •
رسالة إلكرتونية. وجيب أن حيدد يف البطاقة الغرض من االجتماع وموعد بداية وهناية االجتماع، ومكان االجتماع، وأمساء  –

 .شاركني، واملواضيع اليت سيتم مناقشتهااألعضاء امل



 .حتديد الوقت املناسب لعقد االجتماع، والوقت املتوقع أن يستغرقه •

 .أن يكون وقت االجتماع مناسًبا للجميع •

 .أما مقر االجتماع يكون إما يف مكتب املدير، قاعة االجتماعات، مركز املؤمترات، قاعات اجتماعات خارج املنظمة •

شكل االجتماع وطريقة تنظيمه وفق أنواع االجتماعات املختلفة، من حيث جتهيز جدول االجتماع وملف االجتماع حتديد  •
 .والرتتيبات املادية ملكان االجتماع

 "التنفيذ"ثانًيا: مرحلة إدارة االجتماع   •

ه أسفلهم، وإذا شاء أن يتصدرهم هناك حكمة صينية تقول: إن الرجل العاقل هو الذي إذا أراد أن يعلو على الناس وضع نفس
 جعل نفسه خلفهم، أال ترى البحار واألهنار كيف ترفد من مئات الرتع واجلداول اليت تعلوها؟

يعترب رئيس االجتماع أهم عناصر إدارة االجتماعات، ولذا فإن دوره كبري جًدا يف إدارة االجتماعات. وهناك العديد من القواعد 
 .ينبغي على رئيس االجتماع االنتباه هلاواملبادئ واملهارات اليت 

قواعد األساسية وضع ال –مث عرض املوضوعات  –والرتحيب باألعضاء املشاركني  –بدء االجتماع باالفتتاح يف املوعد احملدد  •
 .مع التأكيد بعدم اخلروج عن جدول األعمال –لالجتماع أو استعراضها 

د لالجتماع. عن طريق االتفاق على البدء يف ساعة حمددة بغض النظر من عدد حتفيز املشاركني وحضورهم يف الوقت احملد •
 .احلضور

 :مهارات إدارة االجتماع ال بد لرئيس االجتماع املثايل من التحلي مبدى واسع من املهارات الشخصية، منها •

o مهارة إدارة النقاش 

باحلقائق. إتاحة الفرصة جلميع األعضاء باملشاركة دون عن طريق عرض موضوعات االجتماع والتحدث هبدوء، مث دعم اآلراء  
إغفال أي نقاط أو بنود تثار أثناء االجتماع. وحىت يتم النقاش بشكل جيد جيب أن يكون لدى رئيس االجتماع مهارة يف إدارة 

احلث على املشاركة  –ني مراقبة وحتفيز املشارك –حسن االستماع  –تقبل النقد  –النقاش حبيث يكون قادرًا على توجيه النقاش 
 .اختاذ القرار يف الوقت املناسب –عدم إحراج املشارك اخلجول أو اهلادئ  –

o مهارة حسن االستماع واإلنصات 

 .مع االنتباه والرتكيز على ما يطرحه املشاركني وإشعاره بأمهيته وتشجيعه –أن خيصص وقت للتحدث واالستماع لآلخرين  

o مهارة العرض والتقديم 



أن من يستطيع أن يقدم ويعرض مبهارة أمام املشاركني يستطيع التأثري عليهم. إذن فاالجتماع جزء منه التقدمي واجلزء اآلخر يقال 
هو عرض للمشاكل وغريه. لذا من املهم الرتكيز على طريقة التحدث واإللقاء وكيفية الرتحيب باملشاركني، واملهارة يف االتصال 

 .ي إىل حتفيز املشاركني وتفاعلهم مع موضوع االجتماعاللفظي وغري اللفظي مما يؤد

o مهارة التعامل مع األنماط المختلفة للمشاركين 

قد تنشأ مشكالت إخالل النظام أثناء االجتماع جراء مقاطعة مقصودة من أحد املشاركني، أو تعارض املصاحل أو حماولة عرقلة 
 .ستغالل مهارته اخلاصة للتعرف والتوافق مع عدد كبري من األمناطاالجتماع بأي طريقة. لذا يتعني على رئيس االجتماع ا

o مهارة إدارة الخالفات 

من املهم جًدا االنتباه إىل أن هناك قوتني جيب أخذمها يف االعتبار يف أي خالف: اهتمام البعض بكسب املوقف، واهتمام اآلخر 
 .فساد العالقاتاإىل معاجلة خاطئة للخالف أو  باحلفاظ على العالقات. والتداخل بني القوتني قد يؤدي أحيانًا

o مهارة التعامل مع التقنية في االجتماعات 

حترز تقنية احلاسبات واالتصاالت تقدًما سريًعا مما يرتتب عليه تقليص احلاجة إىل االجتماعات املباشرة وختفيض معدالت اإلنفاق 
 .والوقت يف حضور االجتماعات

أصبح لتقنيات الفيديو واملؤمترات الصوتية ومواقع التواصل االجتماعي )الفيس بوك والتويرت واملدونات وغريها( واليوتيوب دور كبري 
يف عقد اجتماعات فعالة حول العامل. كل هذه التقنيات سامهت يف خلق فضاء هائل من املعرفة املتعددة يف املصادر، ولشبكة 

 .الة مسامهة كبرية يف تسهيل عقد االجتماعات بني الشركات احمللية والعاملية وبني األفراد بعضهم البعضاإلنرتنت واهلواتف النق

 ."ملتقييا"مرحلة ما بعد االجتماع  •ثالثا:

 .كتابة وطباعة حمضر االجتماع ومراجعته •

 .تقييم وتطوير االجتماع •

اجلوانب اإلجيابية ومناطق القوة واالستمرار عليها يف االجتماعات أي رصد مناطق القوة والضعف يف االجتماع من أجل تدعيم 
 .وبعد االجتماع –وهناية  –املقبلة. ويتم تقييم االجتماع أثناء 

 .متابعة تنفيذ القرارات •

 -ألعضاء هبا ا إعداد تقارير عن مواضيع االجتماع وتزويد -متابعة كافة القرارات اليت مت اختاذها يف االجتماع والتأكد من تنفيذها 
 .اإلعداد لالجتماع املقبل –إضافة املالحظات واملقرتحات اليت يرسلها املشاركني ملوضوعات االجتماع 

 .االستعداد لالجتماع القادم إن وجد •



املقرتحة  عأخريًا بإمكان الرئيس إدارة االجتماعات بفعالية أكثر عند ممارسة األفكار السابقة بتحديد اهلدف من االجتماع واملواضي
واملشاركني املناسبني لالجتماع، باإلضافة إىل وضع جدول األعمال وإبالغ املشاركني به، وبدء االجتماع بالرتحيب باملشاركني 

واالستماع إىل آرائهم، وإدارة االجتماعات مبهارة حبيث يستطيع إدارة النقاش بكل خربة تعتمد على حتفيز املشاركني واالستماع 
وباهتم وغريها. مع التأكيد على البدء واالنتهاء من االجتماع يف الوقت احملدد. ومن مثَّ  يقيم االجتماعات بعد ألفكارهم وصع

 .االنتهاء منها ملعرفة نقاط القوة والضعف فيها

 

    

  

  

 

 

 

 

 

 

  


