
   

                   

   



  

  

   

   

 





    

   

          

,  اهميته, مفهومه, المكتب    الخامس ---االول  

, عالقته باإلدارات االخرى 

 .وظائفه , نشأته وتطوره 



      

  

 -:ضع دائرة حول االجابة الصحيحة لكل مما يأتي  

 -:تلقي المعلومات وتجميعها تعتبر من الوظائف  -1  

 الشيء مما ذكر   -ج.      الثانوية للمكتب  –ب .      الرئيسية للمكتب  -أ 

 -:من االمور التي يمكن تنميطها  وتوحيدها في العمل المكتبي  -2

 .جميع ماذكر  -ج.    النظم واإلجراءات  -ب.      السياسات المكتبية  –أ  

 -:يتبع خطوات عمل جيدة من صفا ت  -3

 .الشيء مما ذكر -ج.       المعايير الرقابية -ب.      المكتب الجيد  -أ  

 -:المعايير التي يمكن من خاللها معرفة اداء العمل من حيث كميته تسمى -4

 .الشيء مما ذكر -ج.    المعايير النوعية الكمية  -ب.     المعايير النوعية -أ  



    

     

يعتبر المكتب هو الجهاز الذي يتولى مهمة ارساء اسس سليمة لتنظيمه ويعد من االمـور الضرورية جــدا       

 .والذي ينبغي على المنشاة االهتمام به وتطويره لكي يتماشى وحجم االعمال التي تقوم بها المنشاة 

ان االعمال التي يمارسها المكتب والتي نالحظها اليوم في مختلف المنشات عرفت منذ القدم إال انها لم تكن      

وقد عرفت بشكلها الحالي كأعمـــال . تعرف تميز كأعمال مكتبية وكانت تمارس ضمن اعمال المنشات المختلفة

مكتبية بعد ان ازداد حجم االعمال التي تمارسها االدارات المختلفة في المنشاة نتيجة لتوسـع المنشـات وتنــوع 

وبظـهور المكتب وتوسـع نشاطاتها ظهـرت . نشاطاتها مما ادى الى تعــدد االعمال المكتبية وتنوعها وتشعبها 

 . office Managementالحاجة الى ادارة المكتب 

عليها في انجاز اعمال  ومن هنا ظهر دور المكتب في تنظيم وضمان حسن انسياب المعلومات التي يعتمد      

 . المنشاة المختلفة بغية تحقيق اهداف المنشاة المنشود

 (1)ويمكن توضيح دور المكتب في جمع المعلومات وتزويد االدارات المختلفةبها بالشكل رقم  

 تسجيل البيانات                                                      معلومات واردة                           

   بيانات مختلفة                                                    حفظ البيانات                      

 تزويد البيانات                                                         احصائيات                              

 قرارات                                 

          

                                               

                                                          

 

  

 

 مجال عمل المكتب

 ( 1) الشكل رقم 

   



    

وقد عرفه اخرين على انه . يمكن تعريف المكتب على انه أي مكان تنجز فيه االعمال المكتبية المختلفة       

مركز الجهاز االداري وجهاز الرقابة للمنشاة وهو المكان الذي يعمل به القائمون باألعمال المكتبيـــــــــــة 

والمشرفون عليهم والذي يوجه اليه بريد المنشاة ومكان اتصال الجمهور بها والمكان الذي تحفظ فيــــــه 

وعرفه اخرون على انه هو المكان الذي تجري من خالله اجراءات االستـــــــــالم . السجالت والمستندات

receipt   ونقل المعلوماتtransmittal  وإعداد المعلومات وحفظ المعلوماتstorage  وإرســال

 . providingالمعلومات 

 -:اما ادارة المكتب فقد عرفت بأنها

المبادئ واألسس الخاصة بنشاطات التخطيط والتنظيم والتأسيس والتوجيه والرقابة على مكان المكتــــب -

لتوفير البيئة المالئمة والختيار العاملين واالستفادة من اقصى كفاءتهم ومهارتهم واستعمال احدث الوسائل 

 والمعدات المكتبية بغية المساهمة في انجاز االعمال الخاصة بالمنشاة بأقل ما يمكن من التكاليـــــــــــــــف  

 -:ولكي يؤدي المكتب دوره الفعال يجب ان يتصف ببعض الصفات التي تجعل منه مكتبا جيدا منها 

 .ان يكون بسيط ومتخصص باألعمال المكتبية المختلفة. 1 

 .يضمن انسياب المعلومات دون عوائق اوازدواجية  في العمل . 2 

 .مرن وقابل لمواكبة المتغيرات . 3 

 .االستخدام االمثل للمكائن والمعدات المكتبية. 4 

 .يتبع خطوات عمل جيدة. 5 

 

 تعريف المكتب



h

i   
  

    

ان التنظيم يتضمن تحديد الواجبات المختلفة للوظائف وما يتبع ذلك من     . 1 

 .اختيار لألفراد المناسبين  الصالحين لشغل مثل هذه الوظائف

 .يساعد على التنسيق بين مختلف انواع االعمال واألنشطة المكتبية. 2 

 .ان تنظيم المكتب يحدد مسؤولية كل وظيفة من هذه الوظائف. 3 

 .ان تنظيم المكتب يحدد الطرق والقنوات التي يسير فيها االتصال. 4 

التنظيم ضروري للمكتب لحسن سير وزيادة انتاجية العاملين والتنسيق           . 5 

 .     بين جهودهم   ورفع روحهم  المعنوية

       

     

   



 مرحلة االعداد

 عالقة المكتب باإلدارات االخرى         

 (  2)  الشكل رقم 



تقديم الخدمات المكتبية المختلفة الى اقسام وإدارات المنشاة في الوقت المطلوب 1.

 .كالحفظ والمراسالت والطبع  وتزويدها بالمعلومات والبيانات 

تجميع المعلومات والبيانات المختلفة المتعلقة بنشاطات االقسام وإيصال بعضها الى . 2  

 .اقسام اخرى 

 .بين وظائف هذه االقسام (   Liaison) تقسيم انشطة االقسام والعمل كجهة اتصال . 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ان اساس نجاح عمل المكتب وحسن انسياب المعلومات تعتمد على مدى العالقة 

ويمكن تمثيل العالقة القائمة بين . واألقسام االخرى  الوثيقة والتعاون بين المكتب

 -:المكتب واألقسام االخرى في المنشاة بالنقاط التالية 
  

    



 نشأت وتطور العمل المكتبي

المكتب بداية بسيطة ليتولى تقديـــم الخدمات المكتبية الـــى اقســام المنشــاة والمتمثلة في تزويد هـــا  بدا      

بالمعلومات     المنسقة لغرض االستعانة بها في اداء اعمالها التخصصية إال ان االرتباط الوثيق بين االعمــال 

االدارية التي تمارسها االقسام المختلفة في المنشاة النجاز اعمالها  التخصصية واألعمال المكتبية التي يقدمها 

المكتب ادى الى تطور المكتب وتطور مفهوم تنظيم المكتب واتساع نطاق وتطور عمله حيث اخذ المكتب يواكب 

التطورات الحاصلة في المجاالت اإلدارية التي كان سببــها هو التطـورات الحاصلـــة في المجاالت الصناعيـــة 

 .والزراعية والتجارية وبعد ان اخذت االدارة تحظى باهتمام بالغ نتيجة هذه التطورات

ان التطور الحاصل في العمل االداري ادى الى اتساع نطاق االدارة وازدياد عدد القرارات االدارية المتخذة      

في سبيل انجاز اعمال المنشاة والشك ان نجاح او فشــل المنشاة يعتمد بالدرجــة االولــى على مــدى سالمــة  

 .القرارات االدارية المتخذة في انجاز االعمال عن طريق االخرين

من هنا يبرز دور المكتب للقيام بمساعدة االدارات في اتخاذ القرارات السليمة التي تكفل نجاح عمل المنشاة      

فاخذ المكتب السعي . في تحقيق اهدافها وذلك عن طريق تزويدها بالخدمات المكتبية الالزمة التي يتطلبها العمل 

لتقديم هذه الخدمات بشكل يتالءم وظروف وواقع العمل االداري واخذ المكتب يتبع االسس العلميــة  واألساليب 

 .المتطورة في انجاز اعماله واستخدام االالت والمعدات المكتبية التي تساعد في انجاز االعمال بشكل اكثر كفاءة

      

 



     

ان االعمال المكتبية اليمكن اعتبارها وظائف مستقلة ومنفصلة عن الوظائف االخرىبل هي   

ويمكــن . مكملة ومساعدة للوظائف واألعمـال والنشاطات التي تقوم بهــا االدارات االخرى 

بشكل عام حصر االعمال المكتبية التي تمارس من قبل المكتب في أي منشاة  ما في نوعين 

 -:من االعمال هما 

  

   

وهي الوظائف التي يقوم بها المكتب والتي تحقق الغرض الرئيس من وجوده المتمثلة  

برفد االقسام بالخدمات المكتية بالشكل الصحيح وفي الوقت المناسب والتي نالحظها في 

مختلف اقسام المنشاة وفي مختلف المستويات االدارية بهدف مساعدة هذه االقسام في 

 -:ويمكن اجمال هذه النشاطات فيما يلي , تحقيق اهدافها 

 .تلقي المعلومات وتجميعها وتنظيمها -1  

 .تسجيل البيانات وتبويبها -2  

 .تقديم المعلومات والبيانات واإلحصائيات المطلوبة الى اقسام المنشاة المختلفة  -3  



 .المساهمة في المحافظة على اصول المنشاة -4 

للقيام بالوظائف الرئيسة للمكتب البد له من القيام ببعض الوظائف التي تساهم في تقديم  

الخدمات المكتبية بشكل افضل وهي الوظائف التنظيمية التي من خاللها يتم اتباع االسس 

العلمية في تنظيم المكتب وإتباع انظمة وإجراءات سليمة النجاز العمل واختيار العاملين 

 -:المالئمين للعمل وتدريبهم وتقييم عملهم وتتمثل هذه الوظائف بما يلي

أي التخطيط            لرقابةا, التوجيه  , التنظيم,  التخطيط اتباع الوظائف االدارية التي هي -1  

 ألهداف والسياسات ووضع تنظيم سليم للمكتب يتـــم من خالله تنفيــذ الخطط وتوجيــه  

وإرشاد العاملين الى كيفية القيام بإعمالهم وفقا للخطط الموضوعة وتقييـــم ورقابـــة           

 .ا    ادائهم في العمل

 تحليل انظمة العمل المكتبي ووضع االتظمة الكفيلة بانجاز العمل وفق ما يتوفر من  -2  

 .اجهزة ومعدات مكتبية       

 .   تنظيم وتصميم االستمارات المكتبية -3  



 .تنظيم واختيار االجهزة والمعدات المكتبية -4 

 .اختيار وتدريب العاملين في المكتب  -5  

   

يقصد بالتوحيد والتنميط اتباع اساليب وإجراءات موحدة واستخدام مصطلحات وسجالت  

ونماذج موحدة إلتباعها مــن قبـــل المكاتب واستخدامها من قبـــل العاملين في المجــال 

المكتبي وذلك لسهولة انجاز العمل من جهة ولتسهيل مهمة تهيئة المستلزمات المكتبية 

 .  من جهة اخرى

 –اهم االمور التي يمكن تنميطها وتوحيدها في العمل المكتبي هي 

 .وذلك بإتباع سياسات محددة تتبع من قبل كافة العاملين -:السياسات المكتبية  -1  

 .النظم واإلجراءات واألساليب المتبعة -2  

 . المعدات المكتبية كاستخدام اجهزة ذات مواصفات معينة-3  



يقصد بالمعايير الرقابية وضع االسس التي تقاس بها االنجازات احقيقية او المتوقعة  

 .والتي تعتبر احد االسس الرئيسية التي تستند عليها االدارة في تقييم اداء العمل 

       

هناك عدة انواع من المعايير الرقابية التي يمكن استخدامها لمراقبة اداء العمل المكتبي  

 -:اال انه يمكن حصرها في ثالثة انواع اساسية هي

   

  
وهي التي يمكن بواسطتها معرفة اداء العمل من حيث كميته حيث يتم بموجبه تحديد  

حد معين يمثل كمية العمل المطلوب انجازه او الخدمات التي يمكن تقديمها في فتـــرة 

 .  زمنية كمعيار وقياس اداء العمل لمعرفة االنحرافات ان وجدت ومحاولة معالجتها 



   

وهي معايير رقابية تتعلق بدقة وجودة االداء فهي التي بموجبها يتم التأكد من جودة  

االداء ونوعية الخدمات التي يقدمها المكتب كالمعايير التي تبين دقة وصحة المعلومات 

 .المقدمة او عالقة المنشاة بالعمالء 

   

وهي المعايير التي يتم بموجبها التحقق من كمية الخدمات المقدمة ومستوى دقتها  

 .فهي تحقق هدفين في ان واحد 

   

يتم انشاءها بعد دراسة وتتبع ومالحظة واقع , لضمان تحقيق المعايير الرقابية 

 -:المنشاة وخططها حيث تتبع الخطوات التالية 



 تحديد عدد الوحدات القياسية التي باإلمكان انجازها من قبل عامل ذات قابلية  -1 

 .متوسطة في فترة زمنية محددة وفي ظرف عمل محددة      

 تحديد معدالت االداء المطلوبة وذلك باالعتماد على المعلومات المتوفرة لدى   -2  

 .المنشاة ومعدالت االداء السابقة وتحليل عمل المنشاة    

 تحديد اوقات زمنية معيارية النجاز جزيئات العمل وذلك باالستعانة األخصائيون -3  

 .وبإشراك المشرفون على العمل      

             



      

يقصد بتطوير وتبسيط العمل المكتبي االستخدام المنظم لإلجراءات واألساليب والمعدات  

 .  المكتبية المستخدمة إليجاد ابسط وأحسن الطرق ألداء العمل 

ان اهداف برامج تطوير وتبسيط االعمال المكتبية هو الوصول الى طرق وأساليــــــب  

افضل ألداء العمل وذلك بسبب تطور خبرات االفراد ,والستخدام المكننة الحديثة فـــــي 

انجاز  العمل للمساعدة في زيادة كفاءة العمل وذلك يتطلب بالتالي اتباع اساليب عمــل 

 .مكتبي تتناسب وهذه التطورات

وللقيام بعملية التطوير وإتباع االجراءات الكفيلة بتقديم افضل الخدمات تتم االستعانة    

فقد يتم التطويـــر عن طريق المشاركــة . بأكثر من جهة للمساهمة في عملية التغيير 

او االستعــانــة . الجماعيـــة للعاملين فــي المنشاة من االخصائيين في هــذا المجـــال 

 .باالستشاريين واألخصائيين من خارج المنشاة 

وتتم المفاضلة بين االعتماد على الخبرات الداخلية او االستعانة بالخبرات الخارجية  

للقيام بعملية التطوير على اساس مايمكـــن الحصول عليه مـــن وراء اتباع احـــدى 

 .الطريقتين



   

  
  

  

  



 االختبار البعدي

 -:اجب  عن االسئلة التالية وبشكل واضح    

يمكن تمثيل العالقة القائمة بين المكتب واإلدارات               / 1س  

االخرى بثالث نقاط اساسية حددها بشكل واضح معززا 

 .اجابتك بالرسم 

 .مبينا اهم انواعها, عرف المعايير الرقابية / 2س 

 

 



    



   المفردات االسبوع  

 ,انواع المكاتب , موقع المكتب    السابع   ---السادس  

 المكتب الخاص, المكتب المفتوح   

 .تأثيث المكتب   



 -:ضع دائرة حول االجابة الصحيحة لكل مما يأتي
   -:يخضع اختيار موقع المكتب لعدة اعتبارات منها -1 

 الشيء مما ذكر        -تصميم المكتب   ج –ب . القرب من االسواق  -أ    

 -:من مبادئ تصميم المكتب ان يكون سير العمل دائما الى- 2

 .الشيء مما ذكر   -ج.    الخلف   -ب.  االمام   –أ     

    -:ان االتجاه الحديث في استخدام المكاتب هواستخدام  -3

 .الشيء مما ذكر -ج.  المكتب الخاص  -ب.      المكتب  المفتوح -أ    

 -:من الشروط الواجب توفرها في االثاث الجيد  -4 

 .الشيء مما ذكر -جميع ماذكر  د -االناقة  ج -ب.  البساطة -أ    



 موقع المكتب   

قد يكون للدائرة مبنى واحد او عدة مباني في موقع واحد او عدة مباني تمارس فيها  

 -:نشاطاتها المختلفة ويخضع اختيار المكتب لعدة عوامل وحسب طبيعة عملها ومنها 

 .القرب من االسواق. 1  

 .مدى توفر المواد االولية. 2  

 .مدى توف وسائل النقل المتاحة وخطوط االتصال. 3  

 .توفر مراكز توزيع الطاقة. 4  

 .توفر الكلمة المناسبة وشهرة المنطقة. 5  

وتدرس دراسة مستفيضة قبل اتخاذ . جميع هذه العوامل لها دور في تحديد موقع المكتب 

قرار اختيار موقع المبنى ودراسة البدائل االخرى للموقع وتقدير المؤثرات سلبا اوايجابيا 

 .وتأثيرها على الكفاءة االنتاجية للعاملين 

 



     

  
لقد اصبح التخطيط للمكاتب من المستلزمات الضرورية لضمان نجــــــــاح     

االعمال الن المكتب يعتبر مركز الجهاز االداري في الدائرة فعليه يجــــب ان 

يولى االهتمام المتزايد وان تعتمد االسس العلمية للتخطيط له ويقصد بتصميم 

وضع الخطة المناسبة التي توضح مواقع االدارات المختلفة وكذلك  -:المكتب 

وتصميم المكاتــب . تحديد اماكن الموظفين واألثاث واآلالت في داخل كل ادارة

يكون اكثر فعالية واجدى نفعا فيما لو تم قبل بناء الدائرة فيمكن حينذاك تحديد 

المساحات المطلوبة لألثاث واألدوات المكتبية وتحديد المساحات المناسبــــــة 

وتكمن الصعوبة في التصميم لمبنــــى . حسب طبيعة عملها لمختلف االدارات 

قائم فسوف التكون عملية التصميم بالشكل النموذجي المطلوب الن التصـرف 

 .ازاء التصميم سيكون محددا بضوء المساحات المتوفرة

 

    

  

   

  



  

 

 .استخدام المساحة المتوفرة استخداما اقتصاديا . 1

التدفق السليم لسير العمل بالشكل المناسب يحقق فوائد عديدة منها       . 2

 .االختصار بالوقت وبالتالي انجاز المعامالت بوقت قصير.  

 .توفير راحة الموظفين ورضاهم وخلق جو مناسب للعمل . 3

 .سهولة الرقابة واإلشراف على العمل من قبل الرؤساء. 4

 توفير االنطباع الجيد لدى الزوار والزبائن وذلك الن التصميم الجيد.5

 ,  للمكتب يوفر انطباعا جيدا وراحة نفسية لدى الزوار  

 



   

   

   

   

 

تسلسل العمل في اتجاه واحد الى االمام دائما لضمان سريان العمل 1.

 .باتجاه واحد 

يجب ترتيب االدارات او االقسام المتشابهة او التي تربطها عالقات . 2 

 .    عمل واحدة قرب بعضها البعض توفيرا للوقت والجهد

 . يجب ان اليكون هنالك ما يعيق حرية التنقل في المكتب. 3 

  

   



يجب ان يكون موقع االدارات او االقسام التي يتطلب عملها االتصال المباشر مع                            . 4

 .الزائرين قريبا من مدخل البناية وكذلك لسهولة وصول الزائرين اليها.  

 

وضع االدوات والعدد قريبا من االقسام التي تحتاجها لتسهيل مهمة استخدامها         . 5

 من قبل تلك االدارات.  

يجب مراعاة وضع االدارات والمعدات التي يسبب استخدامها الضوضاء في مكان        .6

 .بعيد عن  االدارات او االقسام االخرى. 

تهيئة االجواء المالئمة للعمل وذلك بتوفير الجو المناسب للعمل والذي يساعد . 7

 .على رفع  الكفاءة االنتاجية للموظفين

في حالة الحاجة الى وحدات مركزية للخدمات يجب مراعاة وضعها في الوسط . 8  

 .نسبة الى االدارات االخرى كي يسهل االتصال بها من قبل االدارات المختلفة

 



    

 الحد قدر االمكان من المكاتب الخاصة وذلك الن المكاتب الخاصة تتطلب السرية . 9 

 .      والهدوء والتركيز    

 .يجب مراعاة المرونة في تصميم المكتب . 10  

يجب تنظيم جلوس الموظفين باتجاه واحد اي أي ترتيب الموظفين خلف بعضها    . 11  

بحيث يتجه نظر جميع الموظفين اتجاها واحدا مما يسهل على رئيس القسم االشراف 

عليهم وكذلك يوفر المساحة  المستخدمة عكس الطريقة الكالسيكية التي يكون جلوس 

 .الموظفين خلف بعضهم البعض 

 

 يوضح الطريقة الكالسيكية لجلوس الموظفين اما الشكل رقم (  3) والشكل رقم      

 .يوضح الطريقة الحديثة لجلوس الموظفين(  4)     

       



 مدير المكتب 

 الطريقة الحديثة لجلوس الموظفين  الطريقة الكالسيكية لجلوس الموظفين 

 (4)  الشكل رقم ( 3) الشكل رقم 



  

    

في حاالت توسع العمل او تقلصه والتي يستوجب فيها اعادة النظر في عالقات . 1  

 .االدارات

في حالة ادخال مكائن وآالت جديدة للدائرة والتي يقتضي توزيعها على االدارات . 2  

جديدة للدائرة والتي  والتي يقتضي توزيعها على االدارات المختلفة وبالتالي توفير 

 .المكان الالزم 

في حالة تغيير اجراءات العمل المعتمدة في الدائرة لثبوت عدم جدواها او انها تسبب  . 3  

 .بطئا في انجاز بعض االعمال 

في حالة انتقال الدائرة الى مبنى اخر او مبنى جديد والتي يستوجب بالضرورة اعادة . 4  

 .النظر في التصميم الداخلي لإلدارات ليتناسب مع المساحات الجديدة 

     



     

 وهذا النوع من التصميم . ان االتجاه الحديث في تصميم المكاتب هو استخدام اسلوب المكتب المفتوح     

 عبارة عن قاعة كبيرة تضم معظم ادارات المكتب وال يفصل بينها جدران او حواجز عالية ويمكن فصل   

 .االدارات عن بعضها اما بترك مساحات خالية بين االدارات او باستخدام قواطع او حواجز متحركة   

 

  

االقتصاد في الحيز المكاني نتيجة عدم وجود حواجز وجدران لفصل االدارات عن . ا 

 .بعضها

 .سهولة االشراف على الموظفين على الموظفين. ب 

 .سهولة اتصال الموظفين مع بعضهم البعض. ج 

 .تحقيق مستوى مناسب موحد من التدفئة واإلضاءة والتهوية لجميع العاملين. د 

 .سهولة ادخال أي تعديالت او تغيرات على المكتب. هـ 

  

 

   



   

ويقصد به المكان الذي يخصص للموظف ليعمل وحده بعيدا عن االخرين وان تخصيص مكتب خاص الى  

موظف معين تعتمد بالدرجة االولى على سياسة االدارة العامة بهذا الخصوص حيث ان هناك مؤشرات تؤخذ 

 -:بنظر االعتبار عند اتخاذ قرار بإعطاء موظف معين مكتبا خاصا به وهذه المؤشرات هي

 .اذا كان المنصب يستوجب تخصيص مكتب خاص له إلضفاء الهيبة الالزمة له. ا 

 .اذا كان المنصب يستوجب جو خاص خال من الضوضاء والمنغصات. ب 

 . اذا كانت طبيعة العمل تتطلب نوعا من السرية. ج 

وهناك شبه اجماع بين العلماء المتخصصين على ضرورة الحد من ظاهرة هذا النوع من المكاتب اال اذا هناك 

 -:ضرورة قصوى تستدعي لذلك ويرجع ذلك لعدة اسباب منها 

 .اليتوفر االشراف المباشر من قبل مسؤول الشعبة او القسم في حالة وجوده بمكتب منفصل. 1 

 .ان المكتب الخاص يتطلب مساحة اوسع. 2 

 .المكاتب الخاصة تعيق سير العمل بصورة منتظمة. 3 

 .تحتاج المكاتب الخاصة الى قنوات اضافية للتكييف واإلضاءة. 4 

 .المكاتب الخاصة مكلفة للدائرة. 5 

 

  



يقصد بتأثيث المكتب تجهيزه باألثاث المطلوب من مكاتب وكراسي وآالت 

ومعدات وخزائن مختلفة للحفظ وغيرها من اللوازم الضرورية لتمشية 

 .شؤون الدائرة وانجاز عملها بالشكل المطلوب 

ان حسن اختيار االثاث للمكتب له تأثير كبير على معنويات الموظفين 

فاألثاث الرديء قد . وهذا بدوره يؤثر على كفاءة العمل وزيادة االنتاجية 

يولد ردود فعل غير مرضية على نفسية العاملين وبالتالي على كفاءتهم 

 .االنتاجية 

 

 تأثيث المكتب



  

  

        



         

 -:اجب عن االسئلة التالية وبشكل واضح  

اذكر الحاالت التي تدعو الى اعادة النظر في موقع           /  1س

 .وتصميم المكتب 

قارن بالرسم بين الطريقة الحديثة والكالسيكية   / 2س 

 .لجلوس الموظفين 

حددها بشكل , للمكاتب المفتوحة مزايا متعددة / 3س 

 .واضح

 االختبار البعدي



    



 المفردات  االسبوع 

وسائل , انواعه, مفهوم االتصال  الثامن   

العوامل التي تحدد  , االتصال 

مكونات ,ختياروسيلة االتصال 

 معوقات االتصال, عملية االتصال



 -:ضع دائرة حول االجابة الصحيحة لكل مما يأتي
   -:يمكن تقسيم االتصاالت غير الرسمية الى  -1 

 الشيء مما ذكر        -االتصاالت الهابطة  ج  –ب . االتصاالت الصاعدة   -أ    

 -:المتصل هو الجهة التي تقوم  – 2

 الشيء مما ذكر    -ج.      باستالم الرسالة  -ب.  بإرسال الرسالة    –أ     

 -:التعامل مع معلومات اكثر مما يتطلبه العمل  يعتبر من معوقات  -3

 .الشيء مما ذكر -ج.              االتصال   -ب.        تصميم المكتب -أ    

 -:رد فعل المستلم لدى تسلمه الرسالة يطلق عليه -4  

 .الشيء مما ذكر -جميع ماذكر   د -الرسالة   ج -ب.   وسيلة االتصال  -أ    

   



  
  

يمكن تعريف االتصال بشكل عام بأنه عملية نقل المعلومات من طــــــرف      

الى طرف اخر وفي المؤسسات يقصد بــه نقل هذه المعلومات مـن شخـــص 

الى شخص اخر ثم التأكد من فهم الطرف االخر لهذه المعلومات وذلك بهدف 

 .التأثير في السلوك الوظيفي لألفراد العاملين في المؤسسة تأثيرا ايجابيا

  

  

  

 االتصاالت غير الرسمية االتصاالت الرسمية

 العمودية

 الجانبية

 الهابطة  

 الصاعدة



   

   



  

 -:ان عملية االتصال تتطلب توفر العناصر االساسية التالية    

    

 
 هو الجهة التي تقوم بإرسال الرسالة او المعلومات المتصل

 هو الجهة المستقبلة للرسالة اوالمستلمة للرسالة  المتصل به

 وهي الفكرة او التعليمات المراد ايصالها للمستقبل   الرســـــــالة

 وهي التي تستخدم لنقل الرسالة وقد تكون شفوية او مكتوبة وسيلة االتصال

 وهي رد فعل المستلم الذي حدث لدى تسلمه الرسالة التغذية العكسية



   

 المرسل
 المستقبل

افعال او 

مشاعراو 

 اتجاهات

 رسالة معلومة

 تنقل

رسالة 

 مستلمة

 رسالة منقولة او عائدة

 ( 5)  شكل رقم 



  

 . عدم توفر مهارات االتصال لدى العاملين في المكتب -1

استخدام وسائل اتصال غير الوسائل المفروض  -2

 .استخدامها

 .نوع التنظيم السائد في المكتب  -3

 .المركزية في العمل -4

 .عدم توفر وسائل لحفظ وتخزين المعلومات -5

 .التعامل مع معلومات اكثر مما يتطلبه العمل -6

 



 -:اجب عن االسئلة التالية وبشكل واضح 

 معززا اجابتك بالرسم, وماهي مكوناته, عرف االتصال / 1س

     

 .اذكر معوقات االتصال في المكتب / 2س

   



  

  



 المفردات  االسبوع 

التقارير في العمل المكتبي     التاسع 

مراحل اعداد , انواع التقارير ,

 ,التقارير

 ,هيكل التقارير, صفات التقرير



 -:ضع دائرة حول االجابة الصحيحة لكل مما يأتي

  -:ان من اهم انواع التقارير   -1 

 الشيء مما ذكر         -التوضيحية   ج   –ب . الداخلية    -أ    

 -:كل تقرير جيد يجب ان يحتوي على هيكل عام منها -:   – 2

 جميع ماذكر     -ج.    النتائج   -ب.  المقدمة      –أ     

 -:ان اهم ادوات ووسائل جمع المعلومات   -3

 .جميع ما ذكر-ج.  تحديد المشكلة -ب.    العينات  -أ    

  -:ان التقارير التي التتضمن محتوياتها االستنتاجات هي -:  -4 

 .     الشيء مما ذكر -ج.  التقارير االعالمية-ب. التقارير التفسيرية -أ   



  

تعتبر التقارير من الوسائل الفعالــة لالتصال داخل وخارج منشـــات 

حيث بــدون هذه التقارير يكـــون من الصعب على االدارة . االعمال 

العليــا السيطرة على مايجري في المنـشاة من فعاليــات ونشــاطات 

 .مستمرة تعتبر السمة الحاضرة للمنشاة

عرض للحقائق الخاصة بموضوع معين او )ويمكن تعريف التقارير 

مشكلة معينة عرضا تحليليا بطريقة مبسطة مع ذكر االقتراحات التي 

 (. تتماشى مع النتائج التي تم التوصل اليها بالبحث والتحليل



  

 

ولكل تقريـــر . هناك عدد كبير من التقارير تستخدم حاليـا في مختلــف المنشات 

هدف خاص في طرح المعلومات والحقائق الى ذوي العالقة لكي تستفاد منه في 

توجيه سياساتها المختلفة التي  تؤدي الى تحقيق اهدافها وفق الخطو المرسومة 

 .لها من قبل االدارة العليا او مجلس االدارة 

 -:وبذلك يمكن تقسيم التقارير الى عدة انواع منها 

 

 االحصــائية   الســـنوية

 االعالميـــة

 الماليــــة

 االداريــــة

 الدوريـــة

 التحليليــة

 التفســيرية



  

ان اعداد التقارير بصيغتها النهائية يمثل الوقت والجهد  الذي يبذله الباحث في دراسة  

 -:ويمكن تلخيص مراحل اعداد التقارير باآلتي. وتحليل موضوع التقرير

 
   

ان اغلب التقارير  المكتوبة تهتم عادة بالمشاكل التي يعاني منها العمل مــــع 

كثرة هذه المشاكل االان تحديدها ليس باألمر الهين نظرا لتداخل المتغيـــرات 

وتشعبها وبغية تحديد المشكلة المراد البحث بها لذا يجب تحليل دقيق لــواقع 

هذه المشكلة واإلحداث المحيطة بها نظرا لكون الحياة العملية لها من العالقات 

 .ما يجعلها مترابطة بشكل قوي مما يؤثر بعضها في البعض االخر



   

ان اهم ادوات جمع المعلومات والبيانات العلمية للظواهر  والمشاكل  

 -:في المشاريع االقتصادية يمكن ايجازها باالتي

  

      

       

   



   

ان يكون متين االسلوب والصياغة وسهل المطالعة خاليا    

 .  وبشكل متكامل من االخطاء اللغوية والمطبعية

أي يستند الى حقائق ومعلومات , ان يكون مضمون التقرير مقنعا 

 .عقالنية واقعية التقبل الشك وال تثير االلتباس بين القراء

ان يكون مختصرا في جوهره مفصال في سرد المعلومات ذات  

 .العالقة المباشرة بأهداف كتابة التقرير

ان يكون مكتوبا بلغة واضحة تزيل دابر الشك والغموض وتسهل 

 .  على القارئ فهم التقرير من محتواه الى اهدافه دون  التعمق 



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     





   

   



   المفردات االسبوع  

اهداف النماذج ,النماذج المكتبية     العاشر   

االعتبارات ,تقييم النماذج , الجيدة

 الواجب مراعاتها عند تصميم النماذج



 -:ضع دائرة حول االجابة الصحيحة لكل مما يأتي
  -:يمكن اعتبار النماذج المكتبية على انها -1 

 .        الشيء مما ذكر -ج.   وسيلة لخدمة عملية االتصال  –ب .  غاية بحد ذاتها -أ    

 -:تجنب الحاجة الى التكرار يعتبر من -: - 2

 الشيء    -ج. اهداف النماذج غيرا لضرورية  -ب.   اهداف النماذج الجيدة  –أ     

 .مما ذكر         

     -:من االعتبارات التي يلزم مراعاتها عند تصميم النماذج   -3

 .جميع ما ذكر  -ج.  الحيز او المساحة  -ب.      الترتيب واإلعداد -أ    

 -:تستخدم النماذج لخدمة عدة اغراض منها  -:   -4  

 .  الشيء مما ذكر -د.   جميع ما ذكر -ج.   تسهيل اتخاذ القرارات  -االتصال   ب -أ    



  
   

مازالت االوراق هي الوسيلة الرئيسة التي تتم من خاللها عملية     

كما ان معظم العمليات الخاصة بتجميـــع . االتـــصال داخل المنشاة 

...  وترتيب وإعداد وحفظ المعلومات مازالت تتم بصورة ورقية 

وحتــــى اعقـــد اآلالت والمــــعدات االلكترونية نجدها تعتمـد فـــــي 

عملها على مايقدم اليها من بيانات ومعلومـــات مسجلة على شرائط 

 .وصفحات من الورق

. ويبرز استخدام النماذج في الحاالت التي تتكرر فيها المعلومــات   

.   او فــــي الحاالت التي يقال فيها ان المعلومات ذوات طبيعة متكررة

بـل وسيلة لخدمة عمـــــــلية , ان النماذج ليست غاية في حد ذاتها 

وتخفيض الجهـد , وتسهيل اتخاذ القرارات , االتصال داخل المنشأة 

المبذول في العمل المكتبي الى اقـل جهد ممكن ومنتـج في الوقــــت 

 .ذاته



   

 تجنب الحاجة الى التكرار•

سهولة عرض المعلومات المطلوب ادراجها في •

 .النماذج

 .الدقة وتقديم المعلومات بصورة مقنعة•

 تبسيط العمل المكتبي وتقليل مشقته•



   

,    قد يكون النموذج قطعة من الورق او بطاقة من  البطاقات     

 -:ويستخدم لخدمة واحد او اكثر من االغراض االتية

                       

   

كيف يمكن التمييز بين النمـــــــــــاذج الجيدة :والسؤال االن 

والنماذج غير الجيدة ؟ او بعبارة اخرى كيف يمكــــــن تقييم 

 نموذج من النماذج ووفق اية معايير يجب ان يتم هذا التقييم؟



    

  

 

 

 وتحت اية ظروف ؟, وأين,  ومتى , من الذي يملئ النموذج 

 كم نسخة من هذا النموذج يتم استيفاؤها  ؟

 وكيف ومتى  ؟, الى من تذهب هذه النسخ 

 ماالذي يتم حين تصل هذه النسخ الى وجهتها  ؟ 

 والية اغراض يتم قراءتها  ؟, من الذي يقرأ هذه النماذج  

 اين ولمتى  ؟, وإذا كانت تحفظ , هل يتم حفظ هذه النماذج 

 وآلي غرض  ؟, من الذي يرجع الى هذه النماذج بعد حفظها 



ومن اجابات هذه االسئلة قد نصل الى ضرورة او عدم ضرورة النموذج    

ففي حاالت كثيرة نجــد اصرارا . ان تقييمنا للنماذج ينبغي ان يكون جادا .

ونجـد انسياقا .الخ ...العنوان  –التاريخ  –على وجود خانات  مثل االسم 

بينما لو فكرنا قــد ال ... من كثيرين  في استخدام النموذج على هذا النحو 

فالنموذج لن يتــــم , نجد حاجة لوجود خانة او بند خاص بالعنوان مثال 

–بخالف ذكر العنوان  –وثمة طرق كثيرة اسهل وابسط , تداوله بالبريد 

 .لتجنب الخلط بين هذا النموذج وغيره من النماذج 

ان علينا ان نتذكر دائما ان النموذج هو اداة للتمكين من انجاز العمل    

 .على نحو اسرع وأكثر اتفاقا وان يتم تقييمه من هذه الزاوية 

  



    

    

  

أي الشكل او الصورة التي تبدو عليها البيانات والمعلومات في النموذج وان يتم ذلك 

 .ومن اعلى الى ادنى, أي من اليمين الى اليسار ,بشكل منطقي 

   

   
   

أي الحيز او المساحة المتروكة امام بعض البنود لغرض الكتابة فيها ويجب ان تكون 

 .كافية وتتناسب مع طبيعة المعلومات



  

 ا
 -:اجب عن االسئلة التالية وبشكل واضح     

 

 حدد بشكل واضح اهداف النماذج الجيدة ؟/  1س

  

 كيف يتم تقييم النماذج ؟ / 2س 

 

 ماهي االعتبارات الواجب مراعاتها عند تصميم /3س 

 النماذج؟            

 
 

 

   



   



 المفردات  االسبوع 

انواع , مفهوم السكرتارية  الثامن عشر     -----الحادي عشر

المؤهالت التي يجب ,السكرتارية 

مهام ,ان يتحلى بها السكرتير 

دور السكرتير في , السكرتير 

تخطيط اعمال , مساعدة رئيسه 

 ,السكرتير



 -:ضع دائرة حول االجابة الصحيحة لكل مما يأتي

   -:مدير المكتب هو -1  

 .        سكرتير متخصص  -سكرتير خاص    ج –ب . سكرتير فني   -أ    

 -:اعداد بعض الوثائق الخاصة بسفر المدير تعتبر من الخطة اليومية-: - 2

 اعمال  -ج.   اعمال يحتمل انجازها -ب.  اعمال روتينية يجب انجازها   –أ     

 .      سيتم انجازها        

     -:يتم طلب تحديد المواعيد بالوسائل التالية   -3

 .جميع ما ذكر. د. الرسائل  -ج.  الحضور الشخصي  -ب.      البرقيات  -أ    

 -:القدرة على التحدث بطالقة تعتبر من   -4  

 الشيء مما -جميع ما ذكر  د -مهام السكرتير  ج -ب.  مؤهالت السكرتير   -أ    

 .                                                                                ذكر       











  

   

 .تحرير المراسالت السرية وغير السرية التي تخص رئيسه1. 

  .التحضير لالجتماعات وكتابة وطبع محاضر االجتماعات2.

 .استقبال الزوار3.

 .استالم وإصدار البريد المتعلق بمكتب رئيسه4.

 .جدولة مواعيد رئيسه5.

 .االتصاالت الهاتفية المتعلقة بمكتب رئيسه6.

 .  حفظ وتصنيف االوراق والملفات الخاصة بمكتب رئيسه7.

 .الطبع على اآللة الكاتبة باللغتين العربية واالنكليزية8.

 .استخدام وتشغيل االجهزة والمعدات المكتبية واإللمام بها9.



   

   

ان وقت المدير ثمين وعلى السكرتير ان يحسن وضع خطة عمل لرئيسه تتناسب مع    

طبيعة عمله وان يحرص على تهيئة االجواء الهادئة المناسبة لرئيسه ليساعده علـــى 

ومن الواجبات التي يضطلع بهـا . اتخاذ القرارات الالزمة ازاء كل الحاالت المعروضة 

ان العالقات الطيبة تلعـــــب . السكرتير هي مقابلة الزور بمختلف اعمارهم ومراكزهم 

دورا اساسيا في انجاح أي عمل ويعتبر السكرتير واجهة هذه العالقات ألنه اول مـــــن 

يقابل الزوار ويعتبر السكرتير واجهة هذه ألنه اول من يقابل الزوار ويعتبر الســكرتير 

كما .حلقة وصل بين رئيسه وبين الزائرين سواء أكانوا من داخل الدائرة او من خارجها

وان حسن معاملة الزائرين يعطي انطباعا جيدا ال فقط على رئيسه المباشر وإنما على 

 .  الدائرة ككل 



   

   

المراجعيـــــن 

التابعين لنفس 

المؤسســة او 

الوزارة والتي 

تتـــــــــــــكرر 

  مراجعاتــــهم

المراجعيـــــن 

الخارجييـــــن 

الذين لم يسبق 

لهم مراجعــــة 

 الدائـــــــــــرة

اصدقـــــــــــاء 

ومعــــــــارف 

 المديــــــــــــر



  

عند تحديد المواعيد على السكرتير مالحظة الوقت التخميني للمقابلة حسب طبيعة 

المقابلة مع االخذ بنظر االعتبار وقت الرئيس المباشر وزخم العمل لديه يوميــــــا 

 .فعليه ان يوفق قي تحديد المواعيد ليضمن عدم تراكم العمل لرئيسه في ذلك اليوم

فعلى السكرتير والحالة هذه ان يتفق مع رئيسه في كيفية تحديد المواعيد فهناك 

من يرغب مثال تحديد اوقاتا او اياما محددة للزوار الخارجيين ومنهم من يرغب 

تحديد الساعات االولى او الالحقة من الدوام لمراجعة منتسبي دائرته وثم تخصص 

الساعات االخرى للزوار الخارجيين ومنهم من يتبع سياسة الباب المفتوح فــــــي 

الزيارات وذلك بإمكانية زيارته في أي وقت كان العتقاده بات ذلك يسهل وييسر 

عمل الدائرة إال في الحاالت التي يكون مشغوال فيها باالجتماعات او غيرها وهنالك 

 .        من اليرغب بمراجعته اال عن طريق المواعيد 



  

    

  
  



  

ان اسلوب التحدث بالهاتف قد يعكس انطباعا 

 طبقا للطريقة التي. حسنا اوسيئا لدى االخرين 

ال ( سلبا كان ام ايجابا) يتكلم بها السكرتير او موظف االستعالمات وان هذا االنطباع 

فحسن تصرف السكرتير بالرد . ينعكس على السكرتير فحسب وإنما على الدائرة ككل 

وعلــــــى . على الهاتف يخلق انطباعا جيدا عن الدائرة ككل والعكس هو الصحيـــح 

   -:السكرتير ان يراعي عدة امور عند التحدث بالهاتف منها 

 .التكلم بأسلوب هـــــادئ وواضح وان ال يتضمن ماال عالقة له بالموضوع -1

 .يستحسن مخاطبة الشخص باسمه ان كان الشخص معروفا لدى السكرتير  -2

 .السرعة في االجابة ومبادرة السكرتير بتعريف اسمه -3

 ,االصغاء الى االخرين وعدم مقاطعة االخرين اثناء كالمهم-4

 .   عدم استخدام الهاتف لألغراض الشخصية -5

   



 .االحتفاظ بدفتر مذكرات ليدون فيها ما يحتاج تدوينه من مالحظات اثناء المكالمة  -6

 .  يجب االبتعاد عن اسلوب المجامالت الكثيرة والتحايا المبالغ فيها  -7

 .الحفاظ على سرية المخابرات كمحافظته على سرية الكتب على حد سواء -8

 .على السكرتير ان اليظهر للمتكلم بأنه على عجل من امره ويستوجب انهاء المكالمة -9

 .في حالة ورود مكالمة خاطئة يجب قبول اعتذار المتكلم بلطف وعدم انزعاج -10

 .ان ينهي المكالمة الشخص الذي بدأها وان تنتهي بنفس اسلوب البدء بها -11

 .    ان يحتفظ دائما بأحدث نسخة من دليل الهاتف  -12



  

عندما يكون الرئيس المباشر غير موجود او قد يكون موجودا ولكنه مشغول باجتمــــــاع 

رسمي او غيرها من االعمال بحيث اليستطيع التكلم مع المتحدث فعلى السكرتير والحــالة 

هذه االستفسار من المتحدث ان كان يرغب التحدث مع شخص اخر اويمكنه االتصال مجددا  

 ويمكن للسكرتير ان يعتمد استمارة خاصة تكون في متناول يده وكما يلي. في فترة الحقة 

   
/  الوقت                                                              التاريخ  

 :الى 

                                      رسالة هاتفية                             

:                                                                          السيد

................................................................................  من

..............................................................................حول

................................................................................... 

 .............   سيتصل مجددا                           رقم تلفونه

 رجاء االتصال به ضروري                 التوقيع



  

من الواجبات المهمة في عمل السكرتير االعداد لكل ما يتطلبه سفر رئيسه سواء أكان 

فعندما يشعر الرئيس السكرتير بخطة الرحلـــة والتــــي . سفره داخل البلد ام خارجه 

ويســــتوضح , تتضمن االماكن التي سيزورها وأسماء االفراد الذين يرغب مقابلتـهم 

 (القطاراو السيارة, الباخرة , الطائرة )من رئيسه عن وسيلة السفر التي يرغب فيها 

يقوم السكرتير بعد ذلك بإعداد كافة االوليات التي تتطلبها اجتماعات ومقابالت 

رئيسه في الجهة المعنية ويجب ان يرتبها بالتسلسل حسب مواعيدها المقررة 

باإلضافة الى ذلك عليه ان يعد جدوال لرئيسه يتضمن مراحــــل . اثناء السفرة 

وهـــذا الجــــدول . السفرة ومواعيدها ومواعيد المقابالت في البلدان المعنية 

سيساعد الرئيس كثيرا حيث انه عبارة عن خالصة لكل مستــلزمات ســــفره اما 

 االجراءات المالية المتعلقة بالسفر فعلى السكرتير مساعدة رئيسه باإلعداد لـها  



 .  كتحويل المبالغ المطلوبة له ونوع العملة التي سوف يحتاجها في كل بلد 

 -:وفيما يلي نموذج الستمارة مواعيد لسفر رئيس الدائرة

/         التاريخ ........                                       وزارة

 ......مؤسسة

 بطاقة مواعيد اثناء السفرة                    

 /الى                       

 الموضوع المكان الوقت                       



  
  

  

الن التخطيط يعني اعداد تصور مسبق لحاجات ,يعتبر التخطيط امرا ضروريا للسكرتير 

كما ان التخطيط يجعل السكرتير قادرا على , المكتب من القرطاسية واللوازم المكتبية 

تحديد االهداف ومن ثم تحديد الوسائل التي يمكن بواسطتها تحقيق االهداف وعن طريق 

 .التخطيط يستطيع السكرتير تحديد االولويات في عمله 

وأخيرا يمكن القول ان التخطيط يعني بأبسط صورة التنبؤ بالحوادث المستقبلية واإلعداد  

لها من خالل االهداف العانة للتنظيم في حدود االمكانات المادية والبشرية التي تســــاعد  

 .    السكرتير في انجاز عمله

  

  



  

                                                               -:ويتضمن االعمال التالية

 .          االعداد الجتماع مجلس االدارة الشهري واجتماعات اللجان اشهرية -1

 .  اعداد طلبات القرطاسية لفترات شهرية مثال -2  

 .  اعداد نشرة اعالمية ألهم االخبار التي تهم المؤسسة  -3

 .  اعداد االحصاءات الشهرية -4

 .      اعداد التقرير الشهري بأهم االعمال التي تم انجازها من اجل رفعه للمدير-5

 



  

    -:وتتضمن االعمال االتية

 .االعداد لجدول اعمال االجتماعات االسبوعية -1

 .اعداد التقارير االسبوعية -2

 .التأكد من الرسائل الواردة للمؤسسة -3

 اعداد النشرات والتعاميم الداخلية وطباعتها من اجل توزيعها على اإلدارات -4

 .مراجعة سجل المجالت االسبوعية والتأكد من وصولها للمكتب -5  

 .اعداد البطاقات بمناسبة االعياد -6



  

   

     

  

  



      

االشراف على اعداد مكتب  -1

اعادة الملفات الى اماكنها   -2

.              استقبال الزوار -3

طباعة الرسائل والمذكرات   -4

اعداد جدول يومي بمواعيد  -5

.                            ا    المدير

 االعداد لتلبية حاجـــــــات                             -6

.      الموظفين من الملفات    

.   التأكد من نظافة المكاتب -7

.  فتح البريد الوارد والصادر -8

مناقشة المدير في االمور    -9

 .                 ا  الطارئة

اعداد جدول االعمال 1.

 .                لالجتماع

طرح عطاء لشراء 2.

 .قرطاسيه

 .تنزيل اعالن بالجريدة3.

قراءة الصحف اليومية 4.

 .وتلخيص مايهم الدائرة

اعداد بعض الوثائق 5.

 .الخاصة بسفر المدير

االتصال بأحد الزبائن 6.

 .إللغاء موعد المقابلة

 

قراءة بعض التقارير 1.

الواردة من االدارات 

االخرى وتلخيص اهم 

 .البيانات فيها

 تفريغ بعض االحصائيات 2.

اعداد جدول المناوبة 3.

االسبوعية الصباحي 

 ,والمسائي

 .كتابة التقرير االسبوعي4.

مراجعة الملفات الدوارة 5.

إلعادة طباعة الرسائل 

 .حسب التعديالت الجديدة



         

 -:اجب عن االسئلة التالية وبشكل واضح  
 بين على شكل مخطط انواع السكرتارية ؟   / 1س

 اذكر بالتفصيل خطط السكرتير ؟ / 2س 

 ماهي اهم الصفات التي يجب ان تتحلى بها ؟, بصفتك سكرتير / 3س 

 اذكر واجبات السكرتير اتجاه سفر رئيسه المباشر ؟  / 4س 

 االختبار البعدي



  

  



 المفردات االسبوع

الرابع  -التاسع عشر   

   والعشرون

  

انواع ’ مفهوم االجتماعات 

نظم وتعليمات , االجتماعات 

عيوب االجتماعات , االجتماعات

دور السكرتير في تنظيم , 

 االجتماعات



 -:ضع دائرة حول االجابة الصحيحة لكل مما يأتي
   -:النصاب القانوني يعتبرمن -1 

 الشيء مما ذكر         -نظم وتعليمات االجتماعات     ج –ب . انواع االجتماعات   -أ    

 -:يقصد باألكثرية العددية البسيطة في التصويت  -: - 2

 .الشيء مما ذكر  -ج.    نصف العدد -ب.  االكثر من ثلثي االعضاء   –أ     

     -:يعالج الموضع بالتالي , في حالة غياب رئيس الجلسة عن االجتماع  -3

 .جميع ماذكر  -ج.  يقوم نائب الرئيس برئاسة الجلسة  -ب.   تأجيل الجلسة  -أ    

   -:الشخص الذي يتولى مهمة كتابة وتسجيل وقائع الجلسة   -4  

 .  الشيء مما ذكر -احد االعضاء   د -نائب الرئيس   ج -ب.  رئيس الجلسة  -أ   









 :يمكن تقسيم او تصنيف االجتماعات الى عدة انواع

 

   

         

                                               

       

 

 .اجتماعات على مستوى عالمي كاجتماعات المنظمات الدولية المختلفة -1

 .  اجتماعات على مستوى عالي في الدولة كاجتماعات مجلس الوزراء -2

 .اجتماعات على مستوى مختلف الدوائر والمؤسسات  -3

   

 .اما غير الدورية تعقد في أي وقت . الدورية وهي التي تعقد في فترات زمنية محددة  

 



   

   

االجتماعات الرسمية تعقــد لبحث قضية معينة او عـــدة قضايا 

تتعلق بسير عمل المنشاة امــا غير الرسمية فتتم في مناسبــات 

 .اجتماعية كدعوات االستقبال او التوديع او دعوات تقديم الهدايا

وهي االجتماعات التي يسودها قدر كبير من الشكليات مثل عدم جواز التحدث اكـثر 

اما المتحررة منها فتلك االجتماعات التي يسودها . من مرة بالنسبة للعضو وغيرها

 .   نوع من المرونة التي التتطلب كثير من االلتزامات

   

وهي االجتماعات التي يدعى اليها كافة منتسبي الدائـرة او المؤسسة للتباحــث فـي 

 .االمور العامة



   

     

   

 

تهيئة كافة االوليات التي تتعلق بالمواضيع التي ستناقش في االجتماعات ووضعها حسب  -1

 .تسلسل منطقي وحسب ورودها وذلك لسهولة الرجوع اليها من قبل رئيس الجلسة

والذي يتضمن المواضيع التي ستناقش وقت وتــــاريخ  Agendaاعداد جدول االعمال  -2

ومكان االجتماع وفي بعض االحيان قد تهيئ دعوة لالجتماع تتضمن فقط تـــاريخ ووقت 

ومكان االجتماع دون ذكرا لمواضيع التي ستناقش في االجتماع وترسل الدعــوتين الــى 

 .االعضاء ذوي العالقة 

اعداد مكان االجتماع وتهيئة كافة المستلزمات الضروريـــة له فقد يكــون للدائرة قاعـــة  -3

اجتماعات فعلى السكرتير والحالة هذه تهيئة القرطاسية الالزمــة لالجتماعـات ووضـــع 

امـا   . الكراسي في مواقعها المقررة وإعداد اقداح الماء الالزمة وغيرها من المستلزمات 

اذا لم يكن هناك قاعة مخصصة لالجتمــاعات فعلى السكرتير العمـل علـى حجز قاعـــة 

 وقد تتطلب طبيعة بعض االجتماعات   . لالجتماعات قبل فترة مناسبة من موعد االجتماع 

   



 وسائل االتصال الضرورية وتهيئة مكبرات الصوت وأجهزة  تهيئة    

 التسجيل واألجهزة الالزمة للترجمة الفورية اذا كانت االجتماعات    

 .  ذات صفة عالمية   

يستوجب من السكرتير باإلضـافة الى مـــا تقدم تهيئة وسائل المواصـالت الضروريــــة  -4  

 لالجتماع اذا كان مكان عقد االجتماع بعيد عن المركز الرئيسي او بعيد عن موقع الدائرة 

يدون سكرتير الجلسة عادة وقائع الجلسة ثم اعداد محضر الجلسة بشكله النهائي وطبعه  -5  

في بعض االجتماعات قــد يخصــص . وتوزيعه على االعضاء ومتابعة تنفيذه بعـد  ذلـك 

سكرتير خاص يقوم بكل االعمال المتعلقة أي ليس بالضرورة السكرتير الخـاص لرئـيس 

 .الدائرة

 

 .وفي الشريحة التالية نموذج لمحضر اجتماع إلحدى الشركات      

   



  
 ...........................شركة

 محضر اجتماع مجلس االدارة

 ........................في  

 .  للنظر في جدول االعمال الذي ارسل للسادة االعضاء ........  الساعة........  الموافق ....... اجتمع مجلس االدارة يوم     

 :وقد حضر االجتماع السادة     

 عضوا. ............  2في مقعد الرئيس                                    .............1.

 ...عضوا                                               . ............. 3 

 سكرتيرا. ............ 10...                                                                      

 :واعتذر عن الحضور كل من السادة     

 1                                                      ............... .2.............. . 

 :ولم يحضر ولم يعتذر كل من السادة     

 1                                                       .............. .2  ............... . 

وفي بداية االجتماع قرأ السكرتير محضر االجتماع السابق .  اعضاء  / عضوا ......... وقد اعتبر االجتماع صحيح لحضور       

 .ولما لم يعترض عليه احد من االعضاء اعتبر صحيحا واعتمده رئيس المجلس 

 :ثم انتقل المجلس لمناقشة جدول االعمال المتضمن الموضوعات التالية      

 1                                                         ............. .2.............. . 

 :واتخذ في االجتماع القرارات التالية   

 1                                                         ............. .2.............. . 

 .للجلسة القادمة....... واتفق على تحديد يوم ...... وقد انتهى االجتماع في الساعة    

                                                                                                                 



  

يمكن تلخيص عيوب االجتماعات على النحو االتي:- 

 قد يسيطر بعض االفراد على االجتماعات وخاصة اذا لم يكن هناك تحديد لعدد مرات الكالم

 .  التي يسمح بها للعضو

 ال جدوى ترجى من اجتماع يرأسه شخص ليس على علم تام بالنظام الداخلي واللوائــــح

 .التي تحكم االجتماعات

 والسبب ان هــــو , قد يكون القرار المتخذ في االجتماع هزيال وال يراعي المصلحة العامة

عادة تمثل الرأي الوسط حيث يكـــون الهــــــدف ,ان القرارات التي تتخذ في االجتماعات 

بغض النظر عـن نــوع , منصبا في االجتماع على االتفاق على قرار ترضى عنه االغلبية 

 .هذا القرار

 كـــــذلك تتوقف علـــى , تتوقف نتائج االجتماعات على نوعية االعضاء وحسن اختيارهم

وكـــذلك عــلى تـــوفر األخـــــالق , المستوى العقلي والعلمي والخبرة والثقافة لألعضاء 

 .    الحميدة فيهم وعلى مدى التعاون واالنسجام القائم بينهم

   



         

 -:اجب عن االسئلة التالية وبشكل واضح  

 ثم بين اهم نظم وتعليمات االجتماعات ؟, عرف االجتماعات / 1س

 حدد بشكل واضح اهم واجبات سكرتير االجتماعات ؟ / 2س 

   اذكر اهم عيوب االجتماعات ؟/  3س 

  



  

  

  



 المفردات  االسبوع 

فوائد , مكننة العمل المكتبي   الثالثون  ----الخامس والعشرون 

اجهزة االتصال الحديثة , المكننة

أجهزة ,جهاز البريد االلكتروني  ,

,  التلكس,الحاسوب ,االستنساخ

 دائرة التلفزيون المغلق, االنترنيت



 -:ضع دائرة حول االجابة الصحيحة لكل مما يأتي

   -:استعمال االالت المكتبية  -1  

 .        الشيء مما ذكر -ج.    يزيد من عدد الموظفين -ب. يقلل من عدد الموظفين  -أ    

 -:يعتبر وسيلة جيدة لحفظ االفالم التي اخذت لمؤتمرات هامة هو جهاز - 2

 .الشيء مما ذكر.د.  جميع ماذكر  -ج.  معالج النصوص -ب.  التلكس   –أ     

     -:ان الوسيلة الوحيدة لرفع كفاءة اداء العاملين هو  -3

 الشيء مما ذكر   -ج. االعتماد على العمل اليدوي -ب.  استخدام اآلالت المكتبية -أ    

 -:ان سرعة االستنساخ لجهاز االستنساخ االتوماتيكي تبلغ   -4  

 .    الشيء مما ذكر -نسخة في الدقيقة   ج( 20)-ب.  نسخة في الدقيقة(  10) -أ    



  

ان التطورات السريعة في اتساع حجم المنشاة بصورة عامـة وظـهور اقسام وشــعب     

ادارية اضافية في الهيكل التنظيمي للمنشات بصورة عامة ادى كل ذلك الى زيادة زخم 

االعمال المكتبية بصورة سريعة وأصبحت الحاجة الى وجود قنوات اتصال بين االقسام 

لذلك اصبح , والشعب االدارية من اجل تسهيل العمل اليومي للمنشاة ضرورة البد منها 

من الصعب جدا اجراء هذه االعمال االدارية عن طريـــق االعتماد على الـعمل اليـدوي 

لذلك كله اصبحت الحاجة الى عوامل مساعدة لكي تــدعم االدارة الحديثة في تحقيــق .

لذلك رأت االدارة ان استخدام اآلالت واألجهزة المكتبية الحديثة هي الوسيلـة .اهدافها 

الوحيدة لزيادة كفاءة اداء العاملين في العمل المكتبي وبالتالي حصول االدارة على 

 .  المعلومات بأسرع وقت وبأقل تكلفة وجهد ممكن 



  

 .الدقة وسرعة انجاز االعمال   -1 

االقتصاد في النفقات نتيجة للسرعة والدقة التي تنجز بها اآلالت     -2 

 .اعمالها

 .امكانية استخدامها بفترات طويلة دون اجهاد -3 

االستفادة منها عند االندثار الكلي عن طريق بيعها او استخدامها  -4 

 .  كأدوات احتياطية

استعمال اآلالت يقلل من عدد الموظفين الالزمين النجاز االعمال  -5 

 .  المكتبية

       

 



  

   

هي شبكة تضم عشرات األلوف من الحواسيب المرتبطة مع بعضها في عشرات من دول 

وتستــخدم الحواسيـب المترابطـــة بروتوكوالت خاصـــة لتاميـن السيـطرة علــى , العالم 

الخاص بالنقــل والسيـطرة الــذي يهيئ   TCP/IPاالتصاالت الشبكية مثــل بروتوكول 

للمستخدمين عددا من الخــدمات كأجـــراء الحوارات مع االشخاص او لممارسة االلعاب 

 .  االلكترونية او للوصول الى مكتبة الكترونية او إلرسال الرسائل الى بقاع العالم المختلفة 



   

       

هي البرمجيات الحاسوبية التـي تـحول ,   Text Processingمعالج النصوص     

 يمكن معالجتها وتخــزنها, الى وثائق الكترونية ( الشفوية او المكتوبة ) النصوص 

مثــــل الخطابـات , ونقلها الكترونيا او تحويلها الى اوعية الكترونية او ورقية اخرى    

هذه البرمجيات اصبحت متوافرة وفي متناول جميع . والرسائل والمذكرات والتقارير  

 .مستخدمي الحاسوب



   

 يشير الى  ELECTONIC MAIL (E – mail)البريد االلكتروني  

 ,  التقنية التي يتم بواسطتها التراسل بين مركزين الكترونيين او اكثر  

 هــذا. أي عبر مراكز شبكة االتصال المرتبطة بالحاسوب االلكتروني 

 التراسل يجري على أي نوع من انواع الوثائق المقروءة الكترونيــا 

 بطريقة مباشرة من حاسوب الى حاسوب دون الحاجة الـى....( صور, جداول ,رسائل )

 .كتابتها على مستندات ورقية

 وذلك نتيجة, لقد انتشر استخدام البريد االلكتروني انتشارا واسعا حتى في الدول العربية  

 .انتشار شبكة المعلومات العالمية االنترنت 



  

يعتبر جهاز التلكس من الوسائل المهمة المستعملة في كثير من اجهزة الدولة ودوائرها     

تلي الرقم (  Code)وترتبط هذه االجهزة بشبكة عالمية ويعطي لكل تلكس رقم شفرة 

 .لتوضيح استالم الرسالة

يتكون الجهاز من الة طابعة تتصل بالشبكة العالمية فعندما تروم المؤسسـة او الدائـــــرة    

ارسال رسالة بواسطة جهاز التلكس الى جهة خارجية مرتبطة بشبكة التلكس العالمـــية 

 يقوم موظف التلكس بالضرب على مفاتيح طابعة التلكس التي تنتقل الكلمات بعد ترجمتها 

 الى موجات كهربائية مغناطيسية ويستلمها جهاز التلكس في الطرف المقابل ويترجمها انيا   

 ففي حالــــة استالم , وتطبع ذاتيا على الورق الموجود في االلة على شكل رســالة ورقية    

الرسالة بواسطة التلكس من قبل الجانب المقابل يشار ذلك رقــم التلــكس والشفرة مــــن    

 .الجانب الثاني او المقابل

   



  

عبارة عن جهاز تلفزيون عادي   .Closed  circuit T. Vدائرة التلفزيون المغلق      

ويقوم مبدأ عمله على , مزود بجهاز خاص لنقل الصورة والصوت الى جهاز التلفزيون 

ما يشبه عمل جهاز التسجيل الذي ينقل الصوت الى جهاز الراديو غير ان جهاز النـــقل 

 .التلفزيوني ينقل الصورة والصوت معا

 :فوائد التلفزيون المغلق      

 :يستخدم في المدارس والمعاهد والجامعات لتحقيق اغراض تعليمية اهمها -أ

 .التحكم بسرعة العمليات ومشاهدتها على السرعة البطيئة*     

 تكبير االجزاء الصغيرة التي الترى بالعين المجردة مثل الميكروبات او حركة االلكترونات*     

يستطيع المحاضر زيادة الشرح والتوضيح عن طريق اعادة الفلم متى اراد اوايقاف الفلم  *     

 .على لقطات معينة هامة بقصد مزيد من االيضاح

 .  يمكن بواسطته عرض نماذج معدة مثل حركة الكواكب واألعاصير والزالزل*     

 .يعتبر وسيلة لحفظ االفالم التي اخذت ألحداث هامة او لمؤتمرات عامة او لالجتماعات -ب

 .تستخدمه المحالت التجارية الكبيرة لمراقبة الزبائن أثناء تجوالهم داخل المحالت -ج



   

 .لعرض اسعار االسهم والسندات ( البورصات ) يستخدم في األسواق المالية   –د   

 .تستخدمه المطارات لعرض مواعيد وصول وإقالع الطائرات   -هـ 

تستخدم بعض المؤسسات التجارية الضخمة التلفزيون المغلق ألهداف عقد االجتماعات   -و  

 .  بين مدراء الفروع في المناطق المختلفة بقصد توفير الوقت والمال وتجنب سفر المدراء



   

   

شاع استخدام اجهزة االستنساخ باختالف انواعــها في جميــع المكاتب وعلى اختــالف  

وهذه الحالة افرزت انواعا وماركات عديدة ألجهزة االستنساخ لكل . نشاطاتها المكتبية 

واحدة مزايا وخواص تختلف عن االخرى الهدف الرئيسي من ذلك هــو تسهيل الــعمل 

   -:بأقل وقت وجهد والبد من استعراض عدد من هذه االجهزة وباختصار

   

انـه . يمتاز هذا الجهاز على قابليته باستالم رزمة من االوراق بدال من اوراق متفرقة  

.  ملليــمتر 254ملليمتر و 210ويستعمل اوراقا ذات عرضين . جهاز اوتوماتيكي كامل 

بإمكان الجهاز قص الورقة المستنسخة بنفس حجم الورقة االصلية لتجنب تبذير الورق 

ورقة فـــي  5000مالئم الستنساخ . نسخ في الدقيقة الواحـــدة  10سرعة االستنساخ 

 .يمكن وضع االوراق على شكل رولة, وان تكاليف استعماله قليلة , الشهر 



   

   

يستقبل اوراقا على شكل رول , جهاز استنساخ كبير له خواص مشابهة للجهاز السابق 

استنساخ جيد على كال جهتي . نسخة (  20– 1) باإلمكان الحصول على من. متفرقة 

مالئم الستنسـاخ . نســخ في الدقيقة ( 10)وسرعة االستنسـاخ بـ, الورقة عند الرغبة 

 .  تكاليف استخدامه قليلة جدا . ورقة في الشهر (  10000)

   



 -:اجب عن االسئلة التالية وبشكل واضح  
 حدد بشكل واضح فوائد مكننة العمل المكتبي ؟/  1س

 وضح بالتفصيل دائرة التلفزيون المغلق ؟ /  2س 

 اشرح بالتفصيل جهاز التلكس ؟   /  3س 



    

 (ج ) 4س(            أ )  3س(        ج )  2س(        أ )  1س    -:الفصل االول

 (ج ) 4س(            أ )  3س(         أ )  2س(        أ )  1س    -:الفصل الثاني

 (د ) 4س(          ب )  3س(         أ )  2س(      ج )  1س    -:الفصل الثالث

 (ب ) 4س(           أ )  3س(        ج )  2س(      ج )  1س     -:الفصل الربع

 (ج ) 4س(         ج )  3س(          أ )  2س(     ب )  1س  -:الفصل الخامس

 (أ ) 4س(          د )  3س(        ج )  2س(      ج )  1س  -:الفصل السادس

   (د ) 4س(         ب )  3س(          ج) 2س(     ب )  1س    -:الفصل السابع

 (أ ) 4س(           أ )  3س(         د )  2س(     أ )  1س    -:الفصل الثامن  

   



  

 فؤاد عبد االمير سبتي  -:تأليف ,   كتاب تنظيم المكتب  -1 

 اياد محمود الرحيم                                          

 محمود ابو    -:تأليف , كتاب السكرتارية الحديثة وإدارة المكاتب  -2

 الرب                                                               

 زياد محمد الشرمان  -:تأليف , مقدمة في نظم المعلومات االدارية -3

 عادل طالب سالم . د -:تأليف ,  تقانات المعلومات وتطبيقاتها  -4

 عبد الستار محمد علي. د                                                  

 باسل محمد عبد هللا.د                                                  

   

 





   


