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 تعليم وتدريب الطالب أسس ومبادئ تحرير المراسالت بأسلوب مبسط وقيم قادر على نقل  الهدف العام :

 .الفكرة بدقة ووضوح                   

 

 

 مبسط  بأسلوبتحرير المراسالت باللغة العربية  ومبادئ أسس تعليم وتدريب الطالب الهدف الخاص :

 مع إعطاء بعض الخصوصية للمراسالت وقويم قادر على نقل الفكرة بدقة ووضوح                         

 الصادرة عن الدوائر الحكومية بشكل عام وعن وزارة العدل بأقسامها ودوائرها                        

 المختلفة بشكل خاص .                       



 

 

 

 

                                
 الصف / األول           الـقـسم / اإلدارة القانونيــة   

 المادة / المراسالت                                                              نظري ( ساعة 2األسبوع / األول )  

 مميزات الرسالة  –الشروط الواجب توفره في محرر الرسالة  –أهميتها  –لمراسالت تعريف ا الموضوع /  

 النموذجية .                 

 

   

 القراءة والكتابة حيث كانت الكتابة وسيلة اإلنسانعرف  بدأت المراسالت منذ    /المقدمة  

 كغيرها من وسائل  تستخدم  أفراد المجتمع الواحد والزالت لحد اآلن اتصال بين                

 وقد اكتسبت الرسائل أهمية خاصة في المعامالت حيث عن طريقها يتم  االتصال                

 يستعمل وسائل بدائية  اإلنسانوكان  األعمال العقود وانجاز وإبرامالصفقات  عقد                

 الصناعية األقمارحيث استخدمت   ائلوقد تطورت الوس في نقل الكلمة المكتوبة                

 . التلكس وأجهزة                

  

 

  المحتوى / 
  أسلوباالتصال غير المباشرة التحريرية تتضمن وسيلة من وسائل مفهوم المراسالت :   

 كتابي خاص مفيد بنظم وتعليمات وقواعد خاصة تقوم بنقل المعلومات                            

 لتحقيق        إليهالمرسل  إلى إيصالهاالتي يهدف المرسل  األفكاروعكس                            

  . غرض معين                          

 

 العقود وعقد إبراملها دور كبير في انجاز المعامالت ويتم بواسطتها  أهمية المراسالت : 

 الصفقات.                         

 

 بالقوانين والتعليمات  اإللمام -2باللغة ومفرداتها       اإللمام -1 الرسالة :شروط كاتب  

 .واإليجازالقابلية على التعبير  -4الخبرة والشهادة                -3                              

 

 اختيار حجم ولون ونوع للورقة مناسبمميزات شكلية :  -1مميزات الرسالة النموذجية :  

 وترك مسافات بين سطر وآخر وهامش                                                                

 .على جوانب الورقة                                                                

 ة بصياغةتتضمن كتابة موضوع الرسالمميزات موضوعية :  -2                                     

 وحسب المعلومات المطلوبة .لغوية سليمة                                                                      

 غير مباشرة يتم عن طريقها انجاز كثير من المعامالت لالمراسالت وسيلة اتصا  الخالصة /  



 بالمراسالت نقل الكلمة المكتوبة يتمغير مكلفة ومستند قانوني و بأنهاوتتميز                   

 واإللمامباللغة ومفرداتها  اإللماموالبد من توفر شروط لكاتب الرسالة  والتي هي                   

 . واإليجازبالقوانين والتعليمات والخبرة والدقة                   

 

                                      

 األولنونية                                                    الصف / / اإلدارة القا القسم  

 ساعة( نظري                                         المادة / المراسالت   2) الثاني /األسبوع  

  –المذكرات وأنواعها  –التقارير وأنواعها  –الرسالة   –أنواع المراسالت الحكومية  /الموضوع  

 التعاميم واألوامر اإلدارية وأنواعها .                

 

 

 الغرض الذي  أولطبيعة الموضوع  المراسالت الحكومية والتجارية تبعا تختلف المقدمة /  

 الشركة أومن أجله كتبت الرسالة وكذلك حسب نوع النشاط الذي تمارسه المؤسسة               

 فرعية مختلفة . أنواعوتتفرع منها  يسيةرئ أنواعالتجارية فهناك               

 

 

 

 رسالة -1:   المراسالت الحكومية أنواع    المحتوى / 

 تقرير -2                                                                      

 مذكرة -3                                                                      

 

 السرية أوالكتب العادية  -:   أ اآلتية األشكال وتأخذ رسالة :ال 

 االعمامات  -ب                                           

 اإلدارية أوالوزارية  األوامر -ج                                           

 التعليمات -و                                            

 

 وهو عرض لحقائق خاصة بنشاط معين ويمكن تقسيم التقارير حسب المواضيع ير:التقر 

 . إلى تقرير إخباري وتحليلي وسنوي ومالي وإشرافي وإحصائي وإداري             

   

 

 وأنواعها حسب الموضوع فهي إما عرض مشكلة وهي عبارة عن تقرير موجز  المذكرة :

 قويم مقترح لتطوير جانب من جوانب العمل .أو توضيح لقانون أو ت              

 

                                           

 وثانوية يسيةالمراسالت الحكومية إما تكون على شكل كتاب يتضمن أجزاء رئ  الخالصة / 

 ويمكن أن يرسل إلى جهة معينة أو مراسالت داخلية كالتقرير والمذكرة ولهما                   



 هيكل يختلف عن الكتاب العادي واألعمام واألمر الوزاري والتعليمات .                   

 

 

  

 

 الصف / األول                                                        القسم / اإلدارة القانونية 

 المادة / المراسالت                                            ساعة( نظري 2) الثالثاألسبوع /  

 . تحليل أجزاء الرسالة الحكومية مع تخطيط نموذجي ألجزائها وأبعادها الموضوع / 

  

 

 تتكون الرسالة الحكومية من أجزاء رئيسية وأخرى ثانوية كما هو الحال للرسائل المقدمة /

 ه البد وان التجارية ولكي تكون الرسالة مقبولة وتؤدي الغرض الذي كتبت ألجل               

 تكون متضمنة أجزاء رئيسية عند نقص احدها ال يمكن للرسالة أن تؤدي دورها               

 وكذلك هناك أجزاء ثانوية مكملة ولها فائدة وتدل على شيء وبذلك تكون الرسالة                

 ا .  الحكومية قد أخذت هيكل متكامل مقبول لدى الجهة المرسل إليه               

 

 

 : األجزاء الرئيسية الرسالة الحكومية    المحتوى / 

 اسم وعنوان الجهة المصدرة للرسالة .  -أ                      

 اسم وعنوان الجهة المرسل إليها . -ب                      

 العدد والتاريخ .  -ج                      

 لة أي المحتوى ويعني الموضوع .مضمون الرسا -د                       

  اسم وتوقيع الشخص المسؤول وعنوانه الوظيفي . -هـ 

 

 : ةــويــانــزاء الثـاألج 

 التحية االفتتاحية والختامية -البسملة وشعار الجمهورية      ب -أ           

 ى ويرمز له م(               مختصر المحتو أيالموضوع ) -المرفقات                           د -ج          

 عدد نسخ الرسالة واسم كاتب مسودة الرسالة واسم كاتب الطابعة -هـ          

 (.       -1عدد صفحات الرسالة ويرمز له ) -ز          

 

 

 الرسالة الحكومية التي هي من وسائل االتصال المهمة بين دوائر الدولة  إن الخالصة / 

 رئيسية مهمة لها داللة البد من وجودها في الرسالة وبدونها أجزاءتكون من ت                  

 ثانوية مكملة ولها داللة وتفيد أجزاءسابقا وكذلك  إليهاتصبح مهملة والمشار                   

 الرئيسية . األجزاءمن  أهميةالمستلم  لكنها اقل                  

 



 

 

 

 

 

 ة                                                           الصف / األولالقسم / اإلدارة القانوني 

 المادة / المراسالت                     ساعة( نظري 2) الرابعاألسبوع /  

  –كتب التعيين ابتداء من تقديم الطلب للتعيين ثم إحالة الطلب إلى الجهات العليا  الموضوع / 

 صدور األمر اإلداري الخاص بالتعيين . –ة على التعيين الموافق                

 

 

 لكل دائرة من دوائر الدولة الحكومية )مالك( الذي هو مجموع الوظائف  إن ة /ــالمقدم 

  باألشخاص إشغالهاوالدرجات المصادق عليها من وزارة المالية والتي يتم                   

 رها قانون الخدمة المدنية عن طريق لجنة خاصة تسمىحسب شروط معينة اق                  

 عن الدرجات الوظيفية الشاغرة من خالل اللجنة  اإلعالنلجنة التعيين ويتم                   

 المرشحين وبعد ذلك يتم رفع التوصيات  وإعالنالمذكورة يتم مقابلة المتقدمين                   

 قرار التعيين . بإصدارالمخولة اللجنة  إلى                  

 

 

 المحتوى / 

 طلب التعيين : يتم تنظيم طلب وفق نموذج تعده لجنة التعيين او يقوم  : كتب التعيين 

 الشخص بكتابته يتضمن معلومات عن الشخص الذي يروم                                           

 لتعيين .ا                                          

 شروط شخصية تتعلق بشخص المتقدم التعيين وتتضمن الجنسية  -أ  شروط التعيين : 

 والعمود والشهادة والجدارة البدنية وحسن السلوك                          

 قرار وإصدارموضوعية : وهي وجود درجة شاغرة في المالك  -ب                     

 بالتعيين .                                            

 وتقوم بها لجنة التعيين حيث تعلق عن الدرجات الشاغرة وتقوم كذلك   إجراءات التعيين :

 المرشحين ورفع  أسماء وإعالن األشخاصباستالم الطلبات ومقابلة                            

 ين لغرض الموافقة وإصدار أمر التعيين .تعيالجهة المخولة بال إلىالتوصيات                            

 

 

 إن خالصة ما تقدم هو إن التعيين يتم عند وجود درجة شاغرة والبد من إصدار  الخالصة / 

 أمر وزاري أو إداري بذلك بعد ما تقوم لجنة التعيينات باإلجراءات المذكورة                   

 لكي ترفع التوصيات بالتعيين ليتم إصدار ةالالزم أعاله وعند توفر الشروط                   



 قرار التعيين .                    

 

 

 

 األولالقانونية                                                           الصف /  اإلدارةالقسم /  

 المادة / المراسالت   ساعة( نظري                                           2) الخامس/  األسبوع 

الموظف مع تحليل  سيبنتكتاب  –مرة  ألولكتب مباشرة الموظف في الوظيفة  /الموضوع  

 نماذج 

 كتاب تثبيت الموظف مع تحليل نموذج منها . –منها                 

 

 

 بالتعيين اإلداري أوالوزاري  األمرمرة وصدور  ألولعند تعيين الموظف   المقدمة / 

 بالوظيفة إليهالشخص المعين بالمباشرة أي استالم العمل الموكل  يتم إبالغ                 

 الشعبة  أوبالمباشرة في القسم  أمر إصدارالمعين فيها وعند البدء بالعمل يتم                  

 تم ي هاأساسويعتبر هذا التاريخ هو بداية لخدمة الموظف وعلى  إليهاالمنسب                  

 العالوة والترفيع وبعد مرور سنة على مباشرته في واستحقاقاحتساب الخدمة                 

  بالموافقة رالمباشبالتثبيت بعد تقييم الرئيس  إداري أمر إصدارخدمة فعلية يتم                 

 على تثبيته .                

 

 

 المحتوى / 
 بمباشرة  إداري أمر إصدارالمقصود هنا بكتب المباشرة هو  إن -مرة : ألولكتب المباشرة بالوظيفة 

 الموظف بعد تعيينه وتيتم ذلك من خالل تحرير مذكرة من                                              

 بمباشرة الشخص المعين  األعلىالرئيس  إلىالرئيس المباشر                                              

  أمر إصداربالعمل ويحدد فيها تاريخ المباشرة وبعد ذلك يتم                                              

بالمباشرة يتضمن اسم الموظف وعنوانه الوظيفي  إداري                                             

 وتاريخ

 .المباشرة                                              

 

 الذي يتم العمل به الشخص المعينيعني تنسيب الموظف هو تحديد المكان   الموظف : تنسيبكتب 

 مرة وحتى الموظف المستمر بالوظيفة وذلك بتوجيه من الرئيس  ألول                              

 بذلك . إداري أمر إصداروبعد ذلك يتم  األعلى                              

  إصداربعد مرور سنة من مباشرة الموظف بخدمة فعلية وبعد التقييم االيجابي يتم  ت الموظف :تثبي

  24من قانون الخدمة المدنية رقم  14من المادة  1الفقرة  إلىبالتثبيت استنادا  أمر                     

معين فيها وتاريخ التثبيت المعدل ويذكر فيه اسم الموظف والوظيفة ال 1960لسنة                      

. 



 يتبع ذلك  أنبالتعيين لشخص ما البد من  اإلداري أوالوزاري  األمربعد صدور   الخالصة /

 معينة وبعد مرور  إلى قسم أو شعبةبمباشرة الموظف بعمله بعد تنسيبه   أمرصدور                  

 ت .يبالتثب مرأ إصدارخدمة فعلية يتم  للموظف في سنة                  

 

 األولالقانونية                                                             الصف /  اإلدارةالقسم /  

 ساعة( نظري                                               المادة / المراسالت  2) السادس/  األسبوع 

 منها  كتاب تثبيت الموظف مع تحليل نموذج الموضوع / 

  

 

 اوجب  إجرائيةالمعدل شروط  1960لسنة  24لقد وضع قانون الخدمة المدنية رقم  المقدمة /

  وأتاح أفضلهمالوظيفة وانتقاء  إلشغالبها للتثبيت من صالحية المتقدمين  األخذ               

 فة ولتحقيق هذهالموظف وصالحيته للوظي أهليةالفرصة للتثبيت عمليا من  لإلدارة               

 مرة تحت  ألولالغاية اعتبر القانون في مادته الرابعة عشر الموظف المتعين                

 قيام  اإلدارة تتأكد أنبعد مضي هذه المدة بعد  إالالتجربة لمدة معينة وال يثبت                

 الموظف بواجباته بصورة جيدة .               

 

 

 المحتوى /
 -الخاصة بتثبيت الموظف في حالتين : اإلدارية أوالوزارية  األوامرتصدر  لموظف :تثبيت ا

الموظف مدة سنة  إكمالبعد  األوامرمرة حيث يصدر  ألولالتثبيت في الوظيفة المعين فيها  - أ

وعند ثبوت كفاءته بالتقرير الصادر بحقه وذلك واحدة في خدمة فعلية في الوظيفة المعين بها 

 المعدل  1960لسنة  24من قانون الخدمة المدنية رقم  14من المادة  (1لفقرة)حسب ما جاء با

لمدة سنة واحدة في خدمة  التجربةتعيينه تحت  أوليكون الموظف عند  أننصت على  حيث 

 . أخرى أشهرفتحدد مدة تجربته ستة  وإالكفاءته  تأكدت إذا بتثبيته أمر إصدارفعلية ويجب 

 

بتثبيت الموظف بالعنوان  األمرن الوظيفي الجديد :حيث يصدر تثبيت الموظف في العنوا - ب

على ترقيته وبعد موافقة رئيس الدائرة على تقرير الرئيس المباشر  أشهرالجديد بعد مرور ستة 

 كان ايجابيا . إذا

 

 

 الخالصة /
 يوضع تحت المراقبة والمتابعة للتأكدمرة  ألولالموظف المعين  إنخالصة ما تقدم هو  إن    

 من صالحيته للعمل في الوظيفة وبعد ذلك يتم تثبيته كذلك الموظف الذي يحصل على ترقية    

   ستة أشهر لتحديد كفاءته وبعدها يثبت بالعنوان الجديد . أمدهايمنح فرصة     

 

 



 

 

 

 

 األولف / القانونية                                                              الص اإلدارةالقسم / 

 ساعة( نظري                                                المادة / المراسالت 2) السابع/  األسبوع

 إجازة األمومة  –اإلجازات براتب تام  –الكتب الخاصة بإجازات الموظف ) االعتيادية  الموضوع /

 إجازة بدون راتب ( .  -إجازة بنصف راتب  –                

 

 

 التي حددها قانون الخدمة المدنية ومن اإلجازات أنواع بأخذيحق للموظف التمتع  لمقدمة /ا

 تكون براتب تام  أن إمافهي  أقساماالعتيادية وتكون على  اإلجازةهي  اإلجازاتهذه             

 وإما عادل ستة وثالثون يوما في السنةفي الشهر وبما ي أيامحيث يحق للموظف ثالثة             

  أمومة بإجازةبدون راتب وكذلك يحق للموظفة ان تتمتع  أوتكون لنصف راتب  أن             

 حسب الشهادة التي يروم الحصول عليها .لمدة سنة لرعاية طفلها وإجازة دراسية مدتها             

 

 

 

 المحتوى / 
 أنخدمة المدنية بنصها على من قانون ال 1/ 43حددت المادة  الموظف : بإجازاتالكتب الخاصة  

 من خدمته . أياماعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد من كل عشرة  إجازةيستحق الموظف 

 يوم( 180لمدة ) اإلجازاتاعتيادية براتب تام وتتراكم  إجازةيسمى  اإلجازةوهذا النوع من 

لغرض وبعد موافقة واوالتاريخ  اإلجازةوتمنح للموظف بعد تقديم طلب تحريري يحدد فيه مدة 

 اإلدارةبذلك يتضمن قرار  إداري أمر إصداروتوفر البديل يتم  األعلىالرئيس المباشر والرئيس 

تكون براتب تام وبشرط توفر  أن إماواإلجازة االعتيادية  محدد لمدة معينة وبتاريخ إجازةيمنح 

بدون راتب خالل  ازةبإجيتمتع  أنتكون بدون راتب حيث يحق للموظف  أن وإماالرصيد الكافي 

 حياته الوظيفية لمدة سنتان ،

 األخرى أشهربراتب تام والستة  األولى أشهرالستة )لمدة سنة  إجازةتمنح  األمكذلك الموظفة 

وتكون مدتها سنتان بعد اإلعدادية لشهادة  كذلك يحق للموظف بالتمتع بإجازة دراسية (بنصف راتب

 .وتكون اإلجازة الدراسية براتب تام سنيل شهادة البكالوريوالدبلوم وأربع سنوات بعد اإلعدادية ل

 

 الخالصة /
 يوم اتب تام أمدهااعتيادية بر بإجازةيتمتع  أنالموظف يمكن  أنخالصة ما تقدم هو  إن         

 يحق لها التمتع األمبنصف راتب وبدون راتب والموظفة  إجازةوكذلك  أياملكل عشرة          

 بذلك .    إداري أمرلمدة سنة لرعاية طفلها وبدون صدور  بإجازة         

 



 

 

 

 األولالقانونية                                                            الصف /  اإلدارةالقسم / 

 ساعة( نظري                                              المادة / المراسالت 2) الثامن/  األسبوع

 .المصاحبة   إجازة –المرضية  اإلجازات وع /الموض

 

 

 انقطاعه بهدف إلىالمرض هو عائق يحول بين الموظف وعمله وقد يستدعي ذلك  المقدمة /

 عالجه وتوفير الراحة المطلوبة وبناءا على ذلك فان قانون الخدمة المدنية يقر                

 معينة . وأحكامروط مرضية بش إجازةللموظف بالحق في                

 بنصف راتب وحسب الرصيد المتوفر أوتكون براتب تام  أن إماالمرضية  واإلجازة               

 للموظف المريض .              

 

 المحتوى /
  1960لسنة  24( من قانون الخدمة المدنية رقم 46نصت المادة )  المرضية : اإلجازات

 مرضية براتب تام بمعدل ثالثون إجازةلمعدل على استحقاق الموظف ا                              

 يوما بنصف راتب . وأربعونيوما في كل سنة وخمسة                               

 

المرضية للموظف بعد توصية الطبيب االختصاص ومصادقة اللجنة الطبية المختصة  اإلجازةتمنح 

المتوفر  وتاريخها ونوعها وحسب الرصيد اإلجازةن مدة بذلك يتضم إداري أمر إصداربذلك ويتم 

 للموظف .

 

 يمنح الزوجة  أنللوزير  واألربعون( من المادة الرابعة 4) الفقرة  أجازت  المصاحبة : إجازة

 الموظفة التي ترغب في االلتحاق بزوجها خارج العراق وكذلك الزوج                          

 لهذا الغرض بدون راتب في  إجازةالذي يرغب في االلتحاق بزوجته                           

 حاالت معينة .                          

 

 

 مرضية وحسب توصية الطبيب ومصادقة لجنة خاصة  بإجازةيحق للموظف   الخالصة /

 حق للموظفةبنصف راتب كذلك ي أوتوفر الرصيد  إذاتكون براتب تام  أن إماوهي                  

 الزوجة في حاالت  أوبدون راتب لمصاحبة الزوج مصاحبة  بإجازةوالموظف                  

 حددها القانون .                 

 

 

 



 

 

 

 

   األولالقانونية                                                            الصف /  اإلدارةالقسم / 

 عة( نظري                                              المادة /المراسالتسا 2) التاسع/  األسبوع

 اإليفاد . الموضوع /

 

 

 

  آخرعمل معين في مكان  ألداءيتطلب تكليف احد الموظفين  األحيانفي كثير من  المقدمة /

 الموظفأو خارج البلد وعند سفر  أخرىأي في موقع جغرافي قد يكون في محافظة                

 في الخارج  أوداخل البلد  إيفاديكون  أن إماوهو  اإليفادهذا الغرض يسمى  إلى               

 الخارجي يكون من صالحية إماالداخلي يكون من صالحية رئيس الدائرة  واإليفاد               

 افقة الصادرة بذلك .ووجب الممالجهات العليا وب               

 

 

 المحتوى / 

 خارج الموقع الجغرافي  آخرمحل  إلىهو انتقال الموظف من محل عمله بوظيفته   : ادــــاإليف

 خارج البلد إيفادداخلي والثاني يسمى  األولعمل معين وهو نوعان  ألداءلدائرته                  

 غرض صرفبذلك ل إداري أمرالبد من صدور  اإليفادولكي يقوم الموظف بتنفيذ                  

 اإليفادوحماية الموظف من أي مسؤولية قد توجه له خالل فترة  اإليفادمخصصات                  

 باالنفكاك بعد تبرئة ذمته وعند أمرالبد من صدور طويلة  اإليفادكانت مدة  وإذا                 

 ويذكر في األمر  بالمباشرة إداري أمرومباشرة الموظف يصدر  اإليفادانتهاء فترة                  

 اإلداري لإليفاد اسم المكان الموفد إليه ومدة اإليفاد والغرض من اإليفاد وتاريخ بدء                  

 . اإليفاد                 

 

 

 

 الخالصة /
  اإليفادبذلك يتضمن اسم الموظف ومدة  إداري أمرالموظف يصدر  إيفادعند                  

  الموظف . إليهوالموقع الجغرافي الذي سيوفد  اإليفادويحدد فيه تاريخ                  

 

 

 



 

 

 

 

 

 األولالقانونية                                                             الصف /  اإلدارةالقسم / 

 المادة / المراسالت      ساعة( نظري                                          2) العاشر/  األسبوع

 كتب انفكاك ومباشرة الموظف مع تحليل نموذج منها . الموضوع /

 

 

 الموظف بعمله وهنا تسمى المباشرة بالعمل الوظيفي وقد يبدأفي حاالت معينة  المقدمة /

 ء عند انتها أو أخرىدائرة  إلىعند النقل  أومرة  ألولتكون المباشرة بعد التعيين                

 عند المباشرة بمهام عمل جديد ويصدر أو اإليفادعند انتهاء فترة  أو اإلجازةمدة                

 إلىبانفكاك الموظف عند نقله  إداري أمربذلك وفي نفس الوقت يصدر  أمر إداري               

 . إيفادهعند  أو بإجازةعند تمتعه  أو أخرىدائرة                

 

 

 المحتوى /
 

 عند مباشرة الموظف إدارية أوامرتحرر كتب المباشرة وهي  /كتب المباشرة واالنفكاك 

 اسم الموظف وعنوانه الوظيفي  اإلداري األمربعمله ويتضمن                                     

 ك تصدر بعد الظهر كذل أووتاريخ المبشرة باليوم ويحدد هل قبل                                     

 عند  أو إجازةمنحه  أوعند انفكاك الموظف عند نقله  إدارية أوامر                                    

 اسم الموظف وعنوانه الوظيفي  اإلداري األمرويتضمن  إيفاده                                    

 سبب االنفكاك أي ما هي الحالة  إلىهنا  رةواإلشاوتاريخ االنفكاك                                     

  اإلداري األمر إلى واإلشارةانفكاك الموظف  إلىالتي دعت                                     

 كان  إذا باإلجازة اإلداري األمر إلى اإلشارةالصادر بذلك مثال                                     

 . إجازةاالنفكاك بسبب منح الموظف                                     

 

 

 الخالصة /
 وعند  إجازةبعد منحه  أومرة  ألولمباشرة الموظف بعمله سواء كان معين  إن                 

 بالمباشرة يذكر فيه تاريخ إداري أمريصدر  إيفادهبعد انتهاء  أوانتهائها يعود لعمله                 

  أمريصدر  إيفاده أوعند نقله  أو إجازةمباشرة وكذلك الحال عند منح الموظف ال                

  باالنفكاك . إداري                



 

 

 

  

 

 األولالقانونية                                                            الصف /  اإلدارةالقسم / 

 المادة / المراسالت                           ساعة ( نظري           2) الحادي عشر/  األسبوع

 العقوبة وأنواعها . –الشكر والتقدير  –منح المكافأة  –كتب ترفيع الموظف  الموضوع /

 

 

 يسمى أعلىدرجة  إلىانتقال الموظف من الدرجة التي هو فيها في جدول الراتب  إن المقدمة /

 لمطلوبة وبزيادة معينة في الراتب وقد يمنح الموظف بالترفيع بعد استيفاء الشروط ا               

 نقدية عينية لجهوده المتميزة في العمل الوظيفي وقد يمنح شكر وتقدير بكتاب مكافأة               

 المخالف  أويصدر وبناءا على توجيه رئيس الدائرة وبعكسه الموظف المقصر                

 . األعلىذلك بناءا على ما يقرره الرئيس فتوجه له عقوبة و               

 

 المحتوى /
  إلىبترفيع الموظف من درجته في جدول الراتب  إداري أمريصدر   كتب ترفيع الموظف :

 المدة المقررة ووجود درجة شاغرة في المالك  إكمالهعند  أعلىدرجة                                

 بالترفيع . األعلىجيه الرئيس المباشر وموافقة الرئيس وتو                               

 اسم الموظف وعنوانه الوظيفي والدرجة  اإلداري األمرويتضمن                                

 وتاريخ االستحقاق .الجديدة ومقدار الزيادة بالراتب                                

 

 والمخول بذلك  األعلىوحسب توجيه الرئيس  مكافأة يمنح الموظف المتميز : المكافأةمنح 

 . المكافأةيذكر في اسم الموظف وعنوانه الوظيفي ومقدار  إداري أمرويصدر                    

 

  األعلىيمنح الموظف الكفوء شكر وتقدير بتوجيه من الرئيس   الشكر والتقدير والعقوبة :

 العقوبات المنصوص عليها في  بإحدىعاقب الموظف المقصر وي                                    

 وهي  1991لسنة  14قانون انضباط موظف الدولة رقم                                     

 التوبيخ -4     قطع الراتب -3      اإلنذار -2لفت النظر       -1                                   

 

 

 الخالصة /
 عند استحقاقه واستيفائه أعلى درجة  إلىيرفع الموظف من درجته الحالية                  

 مكافأةبذلك ويمنح الموظف المتميز  إداري أمرالشروط المطلوبة ويصدر                 

 العقوبات المنصوص عليها بإحدىب الموظف المقصر وشكر وتقدير ويعاق                



 ون .في القان                

 

 

 

 

  األولالقانونية                                                              الصف /  اإلدارةالقسم / 

 ساعة( نظري                                         المادة / المراسالت 2/ الثاني عشر ) األسبوع

 تحليل نموذج منها . كتب اإلحالة على التقاعد مع –/ كتب االستقالة  الموضوع

 

 

 واختياره وتوجد  بإرادتهيقصد باالستقالة في مفهومها العام ترك الموظف وظيفته  المقدمة /

 ة ولكل منها شروط ستقالة الصريحة واالستقالة الحكيممن االستقالة وهي اال  نوعان               

 على  اإلدارةعند حصول موافقة  إداري أمر إصداروفي كل الحالتين يتم  وأحكام               

 على التقاعد فالمقصود بها انتهاء خدمة الموظف وهي كذلك  اإلحالة وإمااالستقالة                

 في   مبين وكل نوع يكون على عدة صور وكما هو وجوبيةو  جوازيةعلى نوعان                

 قانون التقاعد المدني .                

 

 المحتوى / 
 

 في حالة قبول االستقالة التي يتقدم بها الموظف وبرغبته بطلب تحريري يتم  كتب االستقالة :

 بقبول استقالة موظف معين ويذكر اإلدارةيتضمن قرار  إداري أمر إصدار                         

 وهنا ى طلبه اسم الموظف وعنوانه الوظيفي وبناءا عل اإلداري األمرفي                          

 عند ترك الموظف وظيفته بدون موافقة  أماتسمى االستقالة الصريحة                          

 حسب أيامباالستقالة وذلك بعد مرور خمسة  إداري أمر إصدار فيتم اإلدارة                         

 كيمة ويعتبر الموظف مستقيال بناءاالتعليمات وهنا تسمى باالستقالة الح آخر                         

 على القرارات النافذة .                        

 

 البد  جوازية أووجوبية  اإلحالةالموظف على التقاعد سواء كانت  إحالةعند   كتب التقاعد :

 عدالتقابذلك يذكر فيه اسم المادة القانونية من قانون  إداري أمر إصدارمن                       

 إلىواسم الموظف وينقل الموظف من دائرته وتكون نسخة من االنفكاك ترسل                       

 .دائرة التقاعد مع دفتر خدمته لكي يحصل على راتبه التقاعدي                       

 لخالصة /ا
 اإلدارةبموافقة  الموظف يقوم بترك الوظيفة برغبته مرة إنخالصة ما تقدم هو  إن                

 بترك الوظيفة دون  آخريقوم موظف  أخرىوتسمى االستقالة الصريحة ومرة                 

  بإحالتهوتسمى هنا االستقالة الحكيمة وان الموظف تنتهي خدمته اإلدارة موافقة                 



 جوازا . أووجوبا  إماعلى التقاعد                

 

 

 

 األولالقانونية                                                          الصف /  اإلدارةالقسم / 

 ساعة( نظري                                     المادة /المراسالت 2/الثالث عشر ) األسبوع

 تقنيات خزن واسترجاع المراسالت . –معالجة النصوص وأنظمتها  الموضوع /

 

 

 لمعالجة النصوص وأداةالحاسبات كان وسيلة  اتكنولوجيالعلوم ومن بينها تطور  إن المقدمة /

 ملفات في الحاسبة وبنظام معين مثال إنشاءالتي تتعامل فيها الدوائر وذلك من خالل               

 حيث يتم خزن المعلومات التي تستخدم كنص في المراسالت ويمكن  word)نظام )              

 استرجاعها عند الحاجة وباستخدام االيعازات الخاصة بالقوائم المعدة لهذا الغرض .              

 

 

 المحتوى / 
  إنشاءتتم معالجة النصوص في الحاسبة االلكترونية وذلك بعد    : وأنظمتهامعالجة النصوص 

ومات الخاصة ملفات على الحاسبة حيث يتم معالجة المعل                                           

 بالملفات

 ملف على الحاسبة االلكترونية هناك عدة برامج  وإلنشاءفيها                                            

 والذي يستخدم في معالجة النصوص  (word)جاهزة منها نظام                                            

  إجراءوباالستدعاء يتم  لإلدارةويتم تعديل أي نص يراد تحريره                                            

 .التعديل                                            

 

 

 

 الحاسبة االلكترونية التي تستخدم لمعالجة النصوص  إن  تقنيات خزن واسترجاع المراسالت :

  إدارية وأوامركذلك تستخدم لخزن المراسالت من كتب                                                     

 عن طريق فتح ملف يطلق عليه تسمية معينة حيث يتم                                                    

 خزن المراسالت التي يتم التعامل بها وبعد ذلك تسترجع                                                     

 . إليها اإلدارةعند حاجة                                                     

 

 

 

 الحاسبة االلكترونية هي التقنية التي تستخدم لغرض  إنتقدم هو  خالصة ما إن الخالصة /

 معالجة النصوص وبنظام معين وكذلك يمكن بواسطتها خزن واسترجاع                  



 وحسب المواضيع الخاصة بها . اإلدارةوص التي تتعامل بها النص                 

 

 

 

 األولالقانونية                                                               الصف /  اإلدارةالقسم /

 ساعة( نظري                                         المادة / المراسالت 2/ الرابع عشر ) األسبوع

  –اإلعداد لالجتماع  واللجان ) اإلدارةتحرير المراسالت الخاصة باجتماعات مجالس  وع /الموض

 كتابة محاضر الجلسات ( .               

 

 

 نصف أو أسبوعيةتقوم بعقد اجتماعات دورية قد تكون  اإلدارات إنمن المعروف   المقدمة /

  باإلعدادالشركة ويتم ذلك  أومل المديرية شهرية التخاذ القرارات التي تتعلق بع                

 الذي  األعمالجدول  بإعدادلالجتماع قبل فترة عن طريق سكرتير المجلس ويقوم                 

 يبين المواضيع التي يتم مناقشتها في االجتماع وعند االجتماع يقوم بتدوين كل                

  يترأسهي تطرح في االجتماع ويضم االجتماع الذي القرارات والمالحظات الت               

 الشركة . أوداخل هذه المديرية  أقسامرؤساء  أومن مدراء  أعضاءرئيس المجلس                

 

 المحتوى /

 : اإلدارةتحرير المراسالت الخاصة باجتماعات مجالس 
 

      لألعمالدول ج إعدادهي  اإلدارةاجتماعات مجالس المراسالت التي تخص  أهممن  إن

والمواضيع التي سيتم مناقشتها في االجتماع ويقوم بذلك سكرتير المجلس بالتداول مع رئيس 

المجلس بموعد االجتماع وبعد عقد االجتماع يتم مناقشة  أعضاءتبليغ  إلى باإلضافةالمجلس 

كل القرارات  ويقوم سكرتير المجلس والمقرر بتدوين األعمالتم درجها في جدول  التيالمواضيع 

محضر لالجتماع بعد انتهاء المجلس من جلسته المقررة ويضم  إلعداد والمالحظات كمسودة

اليوم والساعة وكذلك المحاور التي نوقشت خالل االجتماع الجلسة وتاريخ الجلسة  مالمحضر رق

 . اتخذت بصدد المواضيع المثبتة في جدول االعمال والقرارات التي

 

 

 

 

 الخالصة /
تقوم بعقد اجتماعات دورية لمناقشة المواضيع المهمة والتي تتعلق بعمل  اإلداراتجالس م إن

ويتم تدوين كل ما يدور باالجتماع  واألعضاءالشركة ويتكون المجلس من رئيس المجلس  أوالدائرة 

للعمل الحالي للدائرة  أساسمن الجهات العليا في محضر ويعتبر هذا المحضر بعد المصادقة عليه 

     كذلك للمستقبل .و



 

 

 

 

 األولالصف /                                                         القانونية اإلدارةالقسم / 

 المادة / المراسالت                                 ساعة( نظري 2/ الخامس عشر ) األسبوع

 مها .األخطاء الشائعة في المراسالت الرسمية وتقوي / الموضوع

 

 

  إناللغوية ومن المعروف  األخطاءتصاحب عملية تحرير المراسالت الكثير من  المقدمة /

 تكون سليمة من الناحية اللغوية وهذا من الشروط الموضوعية  أنالرسالة يجب                

 تتوفر في الرسالة ويرجع سبب ذلك شيوع استخدام بعض  أنالتي يجب                

 كاتب الرسالة بمفردات اللغة وينعكس ذلك  إلمامعدم  إلى أحيانا أوالمصطلحات                

 على الرسالة وتكون بمستوى غير الئق وقد ال تؤدي الغرض المطلوب من                

 تحريرها .               

  

 المحتوى /

 الشائعة في المراسالت : األخطاء
 

يقع فيها عدد من محرري الكتب والرسائل ومنها ما يقع في استهالك التي  األخطاءكثير من  هناك

  -الرسالة مثل :

  أعضاءكافة  إلىكتابكم ذي الرقم  إلى باإلشارةكتابكم المرقم     والصواب هو  إلى باإلشارة

 الهيئة التدريسية كافة                                      

 بكتابنا ذي الرقم  اوالصواب الحق          لكتابنا المرقم      االحق

 ما يقع في محتوى الكتاب مثل : األخطاءوبعض 

 والصواب هو فيما يخص محكمتنا     المحكمة  إلىبالنسبة 

 من  /   / عتبارا من /   /   الصواب ابتداءا

 تقرر ما يلي       الصواب تقرر ما يلي 

 

 

 الخالصة /
 في المراسالت منها ما يقع في استهالك الرسالة ومنها  خطاءاألهناك الكثير من                 

 شيوع  أومحرر الرسالة باللغة  إلمامعدم  إلىما يقع في المحتوى ويرجع ذلك                 

   في االستخدام . الخطأبعض المصطلحات                

 

 



 

  

 

 

 

 إدارة المحفوظات

The filing management 
  

 

 إدارة المحفوظاتأهداف مادة 
 

 

 تمكين الطالب من تنظيم وفهرسة المعلومات المتمثلة باألوراق  -الهدف العام :

 والمستندات والوثائق وحفظها بحيث يسهل الرجوع إليها عند الحاجة                    

  وذلك بإتباع طرق الحفظ والفهرسة المناسبة وباستخدام األجهزة الحديثة                   

 للحفظ .                   

 

 

 

 تمكين الطالب من التعامل مع الوثائق والمستندات وكيفية حفظها   -الهدف الخاص :

 وتصويرها بإتباع الطرق الحديثة في الحفظ والفهرسة .                         

 

 



 

 

 

 

  األولالصف /      القانونية                                           اإلدارةالقسم / 

 المحفوظات إدارةساعة ( نظري                      المادة /  2)  السادس عشر/  األسبوع

 . تطور إدارة المحفوظات –الحفظ في العراق  –نبذة تاريخية عن الحفظ  الموضوع /

 

 ا وعند تطور يعتمد على ذاكرته لحفظ المعلومات واسترجاعها بتذكره له اإلنسانلقد كان  /المقدمة 

  األلواحتسجيل المعلومات فعمل على تدوينها على  بأهميةالكتابة شعر  وابتداءاللغة               

 . واألحجارالبردي والجلود  وأوراقالطينية              

 وبعد اختراع الصينيون للورق بوشر بتدوين المعلومات عليها فنقلها عنهم العرب             

 . أوربا إلىوانتقلت من العرب              

 حيث ظهرت بعد هذه الفترة الدواوين اإلسالموقد زاد االهتمام بالحفظ مع بداية مجيء               

 البريد واهم تلك الدواوين هو ديوان األقاليمبين المراسالت  نشأتكما  عند العرب              

 الرسائل .             

 

 المحتوى / 
  اآلشوريينالعصور القديمة وما قام به  إلىيرجع تاريخ الحفظ في العراق   -في العراق : الحفظ 

 الطينية لداللة قوية على مدى  واحلاألوالسومريين من تدوين المعلومات على                             

 بنظم حفظ المعلومات .اهتمامهم                             

  وقد واكب الطرق تطور نظم الحفظ في مراحله التاريخية المختلفة .                            

 

 شهد القطر العراقي محاوالت جادة في تنظيم  األخيرخالل العقد  -تطور ادارة المحفوظات :

 التطور في مجاالت الحياة والذي ترتب  إلىالمحفوظات ويرجع ذلك                                   

 وازدياد وتضخم محفوظاتها . المنشآتعليها تنوع وتعدد                                   

 

 كبيرة في مختلف مراحل العمل  أهميةتعتبر البيانات والمعلومات ذات   -أهمية حفظ المعلومات :

 التخطيط ورسم سياساتها ومرورا ب أهدافهامن تجديد  ابتدأ اإلداري                                 

 الخاصة بها . واألنشطةباالتجاه الفعلي للفعاليات  اءاوانته                                 

 

 

 

 بدء بالحفظ بذاكرته وبعد ذلك تطور بتطور العلوم اإلنسان إنخالصة ما تقدم هو  إن الخالصة /

 المعلومات والبيانات  هميةألالحديثة في الحفظ وذلك  األجهزةاليوم يستخدم  وأصبح                 



  . اإلداريفي العمل                  

 

 

 

     األولالقانونية                                              الصف /  اإلدارةالقسم / 

 المحفوظات إدارةالمادة /   ساعة ( نظري                       2/ السابع عشر ) األسبوع

 تدريب العاملين . –مؤهالت العاملين في الحفظ  –وأنظمة الحفظ  إجراءات الموضوع /

 
 

 في كل نظام من  إتباعهايتم  إجراءاتال بد من  أهدافهلكي يكون الحفظ منظم ويحقق   المقدمة /

  األوراقالبد من السير بموجبها لحفظ الحفظ المستخدمة وكذلك هناك خطوات  أنظمة                

 مؤسسة وهنا البد من  أووبما يضمن المحافظة على جميع المحفوظات في أي دائرة                 

 الحفظ وعمل برنامج  أهدافالعاملين ضمن مؤهالت وصفات تحقق  األشخاصاختيار                 

 معين لتدريب العاملين سواء القدامى او حديثي التعيين .                

 

 المحتوى / 
 الحفظ التي تستخدم في المنشات وحسب طبيعة أنظمةيوجد عدد من   -الحفظ : وأنظمة إجراءات

 هو نظام الحفظ  األنظمةدائرة ومن هذه  أوالمحفوظات في كل منشاة                                    

 لحفظ الهجائي ونظام الحفظ العددي ونظام الحفظ الموضوعي ونظام ا                                   

 لتطبيق النظام وتكمن في فتح  إجراءاتالجغرافي وفي كل نظام هناك                                    

 وعمل فهارس . إرشادملفات وعمل بطاقات                                    

 

 إلىلغرض تحقيق هدف الحفظ والذي يتلخص في الوصول    -مؤهالت العاملين في الحفظ :

 المستندات والمعلومات بسرعة والمحافظة عليها البد من اختيار                                         

 العاملين بصفات معينة وهي صفات ذهنية أي قوة عقلية وصفات                                         

 م عملهم وصفات شخصية وقدرات المنتظ اإلفرادطبيعية أي                                         

 على وفيرة في العمل والبد من عمل برنامج لتدريبهم  وظيفية                                          

 ونظام الحفظ المتبع .  رسائل الحفظ                                         

 

 بسرعة  إليهاالمتها والوصول هدف الحفظ هو ترتيب المحفوظات بما يحقق س إن   الخالصة /

 جهد ولكي يتحقق ذلك البد من اختيار نظام حفظ معين مالئم ومن خالل  وبأقل                   

 الستخدام هذا النظام وعن طريق  إتباعهايمكن وخطوات الحفظ التي  إجراءات                   

 والخبرة والعالقة االجتماعية الطيبة واالنتظاماللذين يتصفون بالذكاء   العاملين                   

  يحقق هدف الحفظ .  أنيمكن                    
 



 

  

 

 

  األولالقانونية                                               الصف /  اإلدارةالقسم / 

 المحفوظات ةإدارساعة ( نظري                        المادة /  2/ الثامن عشر )  األسبوع

 الحفظ العددي وإجراءاته . –الحفظ الهجائي وإجراءاته  الموضوع /

 

 هدف الحفظ الذي يتلخص في سرعة وسهولة استرجاع المعلومات وحتى يتحقق هذا  إن المقدمة /

 خطوات الحفظ وتنفيذ  إتباعنظام مناسب للحفظ ومن خالل  إتباعالهدف البد من                

 الهدف وهذا االختيار لنظام  هذايتحقق   أن التي يتطلبها نظام الحفظ يمكن اإلجراءات               

 منشاة  أوالمتاحة في مؤسسة  واإلمكانياتمعين يعتمد على طبيعة المحفوظات   حفظ               

 الم عنها فيالك وسيأتيمعينة ومن هذه النظم نظام الحفظ الهجائي ونظام الحفظ العددي                

 المحتوى .               

 

 المحتوى / 
 لسهولته وفعاليتهيعتبر هذا النظام من النظم الشائعة في االستخدام   -: وإجراءاتهالحفظ الهجائي 

 يستخدم في ترتيب الملفات الشخصية في معظم المنشات فهو                                      

 حفظت بترتيب هجائي  إذاحفظ الموضوعات  إلى  باإلضافة                                      

 التي تتضمن فتح ملفات  اإلجراءاتخالل   ويستخدم هذا النظام من                                      

 موضوع ملف يعنون باسم صاحبه أومنتسب  حيث يخصص لكل                                      

  إرشادهجائيا وكذلك يتم عمل بطاقات  وترتب هذه الملفات ترتيبا                                       

 للمحفوظات من خالل استخدام الحروف وكمرشد للمكان الصحيح                                       

 الهجائية .                                      

 

 الطرق شيوعا في الحفظ بالمنشات  أكثرتعتبر الطريقة العددية من   -: هوإجراءاتالحفظ العددي 

  أو األسماءوليس  األرقاموالحفظ العددي يعتمد على  والمؤسسات                                    

 الحروف الهجائية .                                    

 في هذا النظام تتلخص من فتح ملفات ترقم برقم معين  جراءاتواإل                                    

الملف  إلىوكمرشد وكذلك يتم عمل فهارس للوصول  إرشادوبطاقات                                     

. 

 

 الذي يعتمدمن نظم الحفظ الشائعة التي يمكن استخدامها هو نظام الحفظ الهجائي  إن   الخالصة /

 الموضوع وبتسلسل هجائي  أوعلى ترتيب الملفات حسب الحروف الهجائية لالسم                   

 كما هو معروف بالترتيب الهجائي لحروف اللغة العربية ونظام الحفظ العددي الذاتي                  



   . األرقاموترتيب الملفات حسب تسلسل  األرقامالذي يعتمد على                   

 

 

 

  األولالقانونية                                                           الصف /  اإلدارة القسم /

 المحفوظات إدارةساعة ( نظري                                    المادة /  2/ التاسع عشر )  األسبوع

افي والحفظ الموضوعي والجغرمميزات ومساوئ الحفظ الهجائي والعددي  الموضوع /

 .وإجراءاته

 

 ومميزات فلكل من الحفظ الهجائي والعددي  مساوئالحفظ  أنظمةلكل نظام من  إن المقدمة /

 عيوب وميزات تظهر بشكل واضح عند استخدامها وحسب حجم ونوع المحفوظات                

 لو من عيوب ففي المنشات ذات المحفوظات الكبيرة يفضل الحفظ العددي ولكن ال يخ               

 عمل فهارس وبدورها تعتمد على الترتيب الهجائي وهنا البد من  إلىحيث يحتاج                

 من الحفظ وهي الحفظ الموضوعي والجغرافي حيث  أخرى أنواعوجود  إلى اإلشارة               

 الحديث عنهما الحقا . سيأتي               

 

 المحتوى / 
 يتميز نظام الحفظ الهجائي بسهولته وبساطته كذلك كونه غير  -فظ الهجائي :الح ومساوئمميزات 

فهارس ومن عيوبه انه غير مرن ال يصلح للمنشات الكبيرة ويسبب خطا  إلىال يحتاج  ألنهكلف م 

 تشابه في الحروف الهجائية فمثال حرف الباء يشبه حرف التاء وهكذا . في الحفظ وذلك لوجود 

 

يساعد على سرية العمل ومرن  بأنهيمتاز نظام الحفظ العددي  -الحفظ العددي : ومساوئمميزات 

السرعة في الحصول على  ومن خالله تتحقق  اإلجراءالة زيادة المحفوظات وسهل حفي 

                  في حالة جيدة وكذلك لسهولة  أطولويحافظ على الملفات مدة  المعلومات ويوفر الوقت والجهد 

 إلىلعددي انه نظام مكلف حيث يحتاج ا الحفظ  مساوئفي هذا النوع من الحفظ ومن  لخطأااكتشاف 

 وقت حيث يعتمد على الفهارس . إلىغير مباشرة وتحتاج   فهارس ويعتبر طريقة

 

تبعا  أقسام إلىتقسيم المحفوظات  أساسيقوم هذا النوع من الحفظ على : الحفظ الموضوعي

هذا النظام تتلخص في تخصيص ملف لكل موضوع  إجراءات للموضوعات المتعددة فيه وان

 المعنونة بالموضوع الرئيسي . اإلرشادبطاقة  أسفلفرعي يوضع 

 أسماءالموقع الجغرافي أوال ثم  أساسيعتمد هذا النوع من الحفظ على :  الحفظ الجغرافي

مل بطاقات إرشاد رئيسية للمراسلين للمنطقة الجغرافية الواحدة وع اتفالمراسلين ثانيا ويتم فتح مل

   بالمناطق الرئيسية وأخرى بالمناطق الفرعية ثم بطاقات إرشاد بالحروف الهجائية 

 

 أنويمكن  ومساوئكل من الحفظ الهجائي والعددي مميزات  إنيتضح مما تقدم   الخالصة /



 فوظات المنشاة اقل عندما تكون الحاجة النظام ومدى مالئمته لمح المساوئتكون                   

  إلى وباإلضافةويعتبر نظام الحفظ العددي نظام جيد حيث يصلح في المنشأة الكبيرة                   

 عالية في الحفظ . أمنيةانه يحقق                   

 

  لاألوالصف /     القانونية                                                        القسم / اإلدارة

 المحفوظات إدارةالمادة /                ساعة ( نظري                         2العشرون ) /  األسبوع

 أنواعه .–تعريفه  –التصنيف  الموضوع /

 

 نماذج  أو أوراقأي مؤسسة والتي تكون على  أوالمنشاة  إلدارةالمعلومات  ألهمية إن المقدمة /

 بسهولة وسالمتها ولكي تتم عملية  إليهاي ملفات لضمان الحصول البد من حفظها ف               

 والمستندات األوراقطريقة مالئمة لتصنيف  إتباعالحفظ ويتحقق هدف الحفظ البد من                

 التي تحتوي على هذه المعلومات وبعد ذلك يتم ترتيبها بطريقة معينة .               

 

 المحتوى / 
 مجموعات بحيث تكون  إلى األخرىالمواد  أوالملفات  أو األوراقعملية تقسيم  -:تعريف التصنيف 

 متشابهة  أوموضوعية خصائص  أوكل مجموعة من وحدات ذات صفات                          

 بصفات خاصة .                         

 

 التصنيف الموضوعي  -1 -التصنيف : أنواع

 باألسماء -التصنيف العرضي   أ -2                        

 تاريخي  -ب                                                     

 جغرافي -جـ                                                     

 

 التصنيف الشكلي  -3                      

 التصنيف الهجائي  -4                      

 

بالطريقة  إماالمذكورة بتصنيف المحفوظات يتم ترتيبها  األنواعاستخدام طريقة معينة من بعدما يتم 

 بالطريقة العددية وبذلك يكون الحفظ العددي . أوالهجائية ويسمى الحفظ الهجائي 

 

 الخالصة /
 حيث األوراقفي اختيار طريقة لحفظ  األساسعملية تصنيف المحفوظات هي  إن                  

  إماالسابقة للتصنيف وبعد ذلك يتم ترتيب المحفوظات  األنواعيتم اختيار نوع من                   

  عدديا . أوهجائيا                   

 

 

 



 

 

 

 

 األولالقانونية                                                         الصف /  اإلدارةالقسم / 

 المحفوظات إدارةساعة ( نظري                           المادة /  2)  والعشرون / الحادي األسبوع

 أشكال الفهارس . –تعريفها  –الفهارس  الموضوع /

 

 المختلفة بالدولة ملف تحفظ به  األجهزةلكل موظف من العاملين في  إنمن المعروف   المقدمة /

 هامة  أوراقاما كانت هذه الملفات تحوي الخاصة بحياته الوظيفية ول األوراقجميع                 

 ملف فرعي لكل موظف تحفظ فيه المراسالت  إنشاءال يمكن تداولها فال بد من                 

  إلىالمحفوظات ولكي يتم الوصول  إدارةالمتعلقة به ومكان هذه الملفات هو  واألوراق                 

  أوبد من ترقيمها وبذلك البد من فهرس هجائي على شكل دفتر هذه الملفات بسهولة ال                

 وقت . بأقلكل ملف  إلىبطاقات من خاللها يمكن الوصول                 

 

 

 المحتوى / 
 أو أوراق أو أشياء أوتدل على مواضيع  األلفاظعبارة عن قائمة هجائية مرتبة  -ريف الفهرس :تع

 وقت ممكن . وبأسرعبسهولة  إليهاالوصول  وأماكنتبين مكان وجودها وثائق و                        

 

 يخصص  سائبة أوراقهدفتر تكون  أووهو عبارة عن سجل  دفتر الفهرس : -أ -الفهارس : أنواع

 عدد منها لكل حرف من الحروف الهجائية ويوجد بين كل                                               

 حرف والذي يليه ورقة فاصلة يدون بالفهرس اسم كل عميل                                               

 من اسم العميل . األولبالحرف  تبدأفي الصفحات التي                                               

 

  أويتكون من عدة بطاقات يخصص كل منها لعميل  فهرس البطاقات : - ب

 موضوع يكتب عليها البيانات الهامة والخاصة به                                                        

 كاالسم والعنوان ورقم الهاتف والملف .                                                       

 

 

ئي من ترتيب هجا األسماءينشا فهرس  الهجائي الرقمي : األسماءفهرس   -الفهارس : أشكال

العمالء الجاري تعاملهم مع المنشاة ويحمل كل اسم رقم  ألسماء أوموظفي المنشاة  ألسماءمطلق 

في  أرقامهاخاص يكتب على البطاقة الخاصة به في الفهرس ثم نفتح ملفات لكل منها حسب 

 الفهرس .

 

 األوراقالعدد الكبير من الملفات التي يتم فتحها للموظفين والتي تحتوي على  إن الخالصة /



عمل فهرس هجائي يسهل عملية الوصول  إلىالخاصة بكل موظف البد من ترقيمها وبذلك نحتاج 

  وقت . بأقلكل ملف  إلى

 

 

 القسم / اإلدارة القانونية                                                          الصف / األول

 المادة /إدارة المحفوظات                       ساعة ( نظري      2األسبوع / الثاني والعشرون ) 

 . الموضوع / الفهارس الهجائية الرقمية باللغة العربية

 

 إن الفهرس الهجائي الرقمي هو ترتيب هجائي مطلق ألسماء العمالء أو موظفي المقدمة /

 هرس ثم تفتح المنشأة ويحمل كل اسم رقم خاص يكتب على البطاقة الخاصة به في الف               

 ملفات لكل منهما حسب أرقامها في الفهرس                

 

 

 المحتوى / 
 أنواع الفهارس الهجائية الرقمية :

 تقسم الفهارس الهجائية الرقمية إلى أربعة أنواع حسب عدد األسماء المطلوب إنشاء فهرس لها

  -وهي : 

اسم  200المطلوب إنشاء فهرس لها عن الفهارس في األحوال التي ال يزيد فيها عدد األسماء  -1

 اسم  500في مدى العشر سنوات القادمة عن  دوال يزي

اسم  200الفهارس في األحوال التي يزيد فيها عدد األسماء المطلوب إنشاء فهرس لها عن   -2

 اسم 3000زيادتها عن  لوال يحتم

 اسم عامة 200التي تكون فيها األسماء  لالفهارس في األحوا -3

 اسم  3000في األحوال التي تكون فيها األسماء أكثر من الفهارس  -4

 

في كل حالة يتم استبدال الحروف الهجائية بأرقام طبقا لتسلسلها المطلوب ويكون على شكل 

 بطاقات تستخدم طبقا للخطة التي ستتبع .

 

 

 إن الفهارس الهجائية الرقمية تعتمد على إعطاء الحروف الهجائية أرقاما طبقا الخالصة /

 لتسلسلها الهجائي ثم تؤخذ األسماء المجمعة تحت كل حرف أرقاما مسلسلة وحسب              

 الحالة التي يراد عمل لها فهرس هجائي رقمي والمذكورة آنفا .                 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 / األول القسم / اإلدارة القانونية                                                        الصف 

 المادة / إدارة المحفوظات     ساعة ( نظري                       2األسبوع / الثالث والعشرون ) 

 أقسامه . –تعريفه  –األرشيف  الموضوع /

 

 العصور وبالشكل  أقدم إلىيمكن تتبعها  األرشيفية واإلداراتنشوء المؤسسات  إن المقدمة /

 الوطني األرشيف وتأسيسزمن الثورة الفرنسية  إلىلذي يرجع الذي نفهمه اليوم وا            

 للداللة على  األرشيفوتستعمل كلمة  1796عام  اإلقليمية واألرشيفات 1789عام               

 لإلدارة أماكنتخصص  أنكما يجب  األرشيفيةمبنى من المباني تحفظ فيه المواد                

 والباحثين اللذين  اإلفراد إلى أمناء الوثائق والموثقين باإلضافةمن  وتسهيالت لكل               

 الوثائق . إلىيحتاجون                

  

 المحتوى /
 الهيئة التي تتولى مهمة حفظ الوثائق بأنه األرشيفيمكن تعريف مصطلح  -: األرشيفتعريف 

 كانت صادرة عن مؤسسة  إنمنظمة والسجالت والقيود والمدونات بصورة                          

 هيئة خاصة . أم أعمالعامة وسواء كانت دائرة  شبه أوعامة                          

 

 ضخامةعلى  األولىيعتمد بالدرجة  أصناف إلى األرشيفيمكن تقسيم   -: األرشيف أقسام

  اإلدارةئمة لحفظها والى كفاءة المال واألمكنة وأهميتها األرشيفيةالمجموعات                          

 -ودقة التنظيم وعدد الموظفين ومستواهم العلمي : األرشيفية                         

 السياسي  األرشيف -3القضائي                  األرشيف -2التاريخي                األرشيف -1

 العسكري األرشيف -6                  اإلداري األرشيف -5والفنون           اآلداب أرشيف -4

 السري                    األرشيف -8الديني                    األرشيف -7

 

 

 الخالصة /
 كل هيئة تتولى حفظ الوثائق والسجالت والمدونات بصورة منظمة تسمى إن                  

 وذلك يعتمد على ضخامة المجموعات اماألقسعدد من  إلىويمكن تقسيمه  األرشيف                  

 . األرشيفية اإلدارةوكفاءة  وأهميتها األرشيفية                  

 

 

 

 



  

 

 

 

 األولالقانونية                                                         الصف /  اإلدارةالقسم / 

 المحفوظات إدارةالمادة /               ساعة ( نظري              2/ الرابع والعشرون )  األسبوع

 إجراءاته . –البريد الوارد  –تعريفه  –البريد  الموضوع /

 

 تلعب المراسالت دورا حيويا في المعامالت التجارية والحكومية لذا يتوجب العناية  المقدمة /

 .  اإلدارة إلىه صادر يضمن المحافظة عليه وحول أوبتنظيم البريد سواء كان وارد                

 المعلومات الواردة والصادرة عن طريق المكاتبات ولسالمة حفظها البد من  وألهمية                

 العليا على المراسالت والرقابة عليها لذا  لإلدارةالكامل  اإلشرافوضع نظام يكفل                 

 المحفوظات مسؤوليتها معالجة البريد  رةإداقسم باسم  أوتكون هناك شعبة  أنيجب                 

 الجهة المعنية بذلك . إلى وإيصاله  بأنواعه                

 

 البريد نوعان بريد وارد وبريد صادر.    المحتوى /

 كافة المكاتبات التي ترد من خارج المنشاة سواء عن طريق مكاتب البريد    -البريد الوارد :

 والطلبات  األخرىباليد عن طريق موزعي  البريد في الدوائر  أوالمختص                          

  أصحابهاالمقدمة بواسطة                          

 

 تسلم البريد ويكون على ثالث مراحل :  -1 -البريد الوارد : إجراءات

 وصول البريد -أ                                    

 فتح البريد واستخراج المكاتبات  -ب                                   

 التسجيل في سجل الوارد . -2                               

 . األولياتالتصنيف واستخراج  -3                               

 التوجيــــــه  -4                               

 ل المتابعةالقيد بسج -5                               

 

 

 كافة المكاتبات التي ترد من خارج المنشاة تحمل بين طياتها معلومات مختلفة  إن     الخالصة /

 معينة الستالم هذه  إجراءات إتباعفي عمل المنشاة لذا البد من  أهميةولها                      

 .   الجهات ذات العالقة إلى وإيصالهاالمكاتبات                      

 

 

 

 



 

 

 

 

 األولالقانونية                                                          الصف /  اإلدارةالقسم / 

 المحفوظات إدارةساعة ( نظري                         المادة /  2/ الخامس والعشرون )  األسبوع

 . إجراءات البريد الصادر –تعريفه  –البريد الصادر  الموضوع /

 

 المحفوظات وذلك لما له إدارةكبيرة من قبل  بأهميةيعنى  أنالبريد الصادر يجب  إن  المقدمة /

 يكون هناك نظاما سليما بحيث أندائرة لذا يتطلب  أوفي عمل كل مؤسسة  أهميةمن                 

 إرسالم السرعة في مالئم وكذلك يحقق هذا النظا أسلوبتكون المراسالت الئقة وذات                 

 جيدة وتعكس صورة  اإلدارةالمكاتبات لكي تصل في الوقت المناسب وبذلك تكون                 

 ايجابية لدى الجهات التي تتعامل معها .                

 

 المحتوى / 
 كل المراسالت واالستفسارات وغير ذلك من المكاتبات التي ترسلها   -مفهوم البريد الصادر :

 عمالئها ومورديها والى الجمهور بوجه عام . إلى المنشآت                                

 

 تسلم البريد  -1   -البريد الصادر : إجراءات

 التصنيف  -2                                   

 التسجيل في سجل الصادر  -3                                   

 البريد -التوزيع   أ -4                                   

 المتابعة  -ب                                                   

 الحفظ -ج                                                   

 

 

 سري للغاية ويمكن المحافظة عليه  أوسري جدا  أوسري  أمايكون البريد السري   -البريد السري :

 أماكنبنوع خاص كذلك يوضع في  أقالماستخدام  أوخاصة  أختاممن خالل عمل                       

 مأمونة خاصة وظروف سميكة وتحديد عدد النسخ .                      

 

 

 الخالصة / 
 يعنى  أنمؤسسة معينة البد  أوالبريد الصادر المتضمن كل المراسالت في دائرة                  

 المحفوظات لما فيه من معلومات هامة ومن خالل  إدارةخاصة من قبل  بأهمية                 

 المحفوظات تكون قد حققت  إدارةتقوم بها  أعالهمعينة والمذكورة في  إجراءات                 

 المحافظة على البريد وانجازه بسرعة وبدون خطأ .                  



 

 

 

 

  األولالقانونية                                                         الصف /  رةاإلداالقسم / 

 المحفوظات إدارةساعة ( نظري                        المادة /  2/ السادس والعشرون )  األسبوع

 المتابعة . –اإلعارة  –االستمارة  الموضوع /

 

 المحفوظات فيها  بتقديم ما يطلب منها  إدارةيقة بمقدرة نجاح أي منشاة له عالقة وث إن  المقدمة /

 من معلومات وبيانات في الوقت المناسب وبالسرعة الممكنة لما لهذه المعلومات من                 

 العاملين  أجودفي الحفظ وتوفير  األجهزةاستخدام احدث  إنفي مراحل العمل ،  أهمية                

  إلىلم تتوفر المقدرة على استرجاع المعلومات المحفوظة والمعارة  يجريان نفعا ما ال                

 إلى إعادتهامعينة لضمان  إجراءات إتباعالجهات التي تحتاجها في العمل فال بد من                

 لغرض ديمومتها واالستفادة منها مستقبال .حفظها  أماكن                

 

 المحتوى /
 التي تحقق السيطرة على المحفوظات هي : جراءاتاإل إن

 يريد استعارة بعض المواد ويتعهد بأنهمن المستعير  إقراروهي  -:استمارة طلب االستعارة  -1

المحفوظات  إدارةضمن الفترة الزمنية المحددة من قبل  بإرجاعها                                      

. 

 ملفات توضع محل المحفوظات المعارة  أوبطاقات  أماي وه -بدائل المحفوظات المعارة : -2

  -تحقق فوائد كثيرة منها : وإنها. الموظفين الذين طلبوها   إلى                                        

 تدل على مكان المحفوظات المعارة  - أ

  وتواريخها وبذلك يمكن استعجال رجوعها وأماكنهاتسهل عملية متابعة السجالت  -ب

 بالمطالبة بها .     

 الصحيحة . أماكنها إلىالمحفوظات  إرجاعتساعد على  -ج

 

 مكانها  إلىالمحفوظات المعارة للغير  إرجاعوهي وضع خطة الغرض منها  -المتابعة : -3

 الصحيح بالوقت المتفق عليه من خالل تنظيم االستمارات الخاصة باالستعارة                   

 وجدولتها حسب تواريخ االستحقاق .                  

 

 

 معينة إجراءات إتباعلغرض السيطرة على المحفوظات والرقابة عليها البد من   الخالصة /

 تتلخص باستخدام استمارة طلب االستعارة ووضع بدائل محل المحفوظات المعارة               

 المثبت في استمارة طلب االستعارة . تاريخ االستحقاقكذلك متابعتها من خالل                  

 



 

 

 

 

 األولالقانونية                                                      الصف /  اإلدارةالقسم / 

 المحفوظات إدارةساعة ( نظري                       المادة /  2/ السابع والعشرون )  األسبوع

 طرق ونظم الحفظ . الموضوع /

 

 الهدف من الحفظ هو سرعة وسهولة استرجاع المعلومات المحفوظة وحتى يتحقق إن  / المقدمة

 نظام ثابت ومناسب للحفظ ويشمل ذلك استخدام المواد  إتباعهذا الهدف البد من                 

  أووالمعدات في كل نظام حفظ بما يتالئم مع المحفوظات التي تتعامل بها المنشأة                 

 ويحقق لها هدف الحفظ وتوجد طرق ونظم حفظ كثيرة ويتم اختبار النظام   الدائرة               

 حسب نوع المحفوظات وحجمها .               

 

 المحتوى / 

 يعتبر هذا النظام من النظم الشائعة االستخدام لسهولته نظام الحفظ الهجائي : -1 -نظم الحفظ :

 وحفظ الموضوعات بترتيب وفاعليته ويستخدم في ترتيب الملفات الشخصية                            

 موضوع ملف وترتب ترتيبا هجائيا . أوهجائي حيث يخصص لكل شخص                            

 وليس  األرقاميكون الحفظ في هذا النظام يعتمد على  نظام الحفظ العددي : -2                      

 مجموعات من  أوالمتسلسلة  األرقامشكل  يأخذوقد  األسماء أوالحروف                           

 ويكون العمل فيه سري اإلجراءمرن وسهل  بأنهويتصف هذا النظام األرقام                            

 الوقت والجهد . ويوفر                          

 يعتمد الحفظ الموضوعي على تقسيم المحفوظات ظ الموضوعي :نظام الحف -3                      

 تبعا للموضوعات المتعددة في وقد أقسام إلىفيه                                                            

 هجائيا . تكون الموضوعات كلها مرتبة                                                           

   أوالالحفظ في هذه الطريقة يعتبر حفظا هجائيا يقوم  نظام الحفظ الجغرافي :-4                

 المراسلين . أسماء أساسالموقع الجغرافي للمراسلين وثانيا على  أساس  على                   

 

 الخالصة /
 النظم التي تتالئم مع ت مجموعة من لحفظ عديدة وقد استخدمت في المنشآطرق ا إن                 

 هو  األنظمةالحفظ ومن هذه  أهدافظام بما يحقق نمواضيع كل منشأة ويتم اختيار ال                 

 نظام الحفظ الهجائي ونظام الحفظ العددي والموضوعي والجغرافي .                

 

 

 

 



 

 

 

 

 األولالصف /                         القانونية                                 اإلدارةالقسم / 

 المحفوظات  إدارةساعة ( نظري                          المادة /  2/ الثامن والعشرون )  األسبوع

 . 1983لسنة  70قانون المحافظة على الوثائق رقم  الموضوع /

 

 1983لسنة  70قم من قانون الحفاظ على الوثائق ر 1المادة /  األولجاء في الفصل  المقدمة /

 الوحدات الوثائقية التي تعبر عن القيم  أوالحفاظ على الوثائق  إلىبان هذا القانون يهدف                

 والممارسات والتراث والحقوق والممتلكات المادية والمعنوية للدولة والمجتمع                

 ني ومجلس الوزراء والوزارات ودوائرما يتصل منها بعمل المجلس الوط وباألخص               

 . األخرىالدولة                

 

 المحتوى / 
هذا  ألهداف، تقوم الدوائر تحقيقا  2المادة  1983( لسنة 70قانون الحفاظ على الوثائق رقم ) 

  -: اآلتيةالقانون بالمهام 

 

 لتقييم الوثائق وتنفيذ الخطط ومتابعتها . دورية خطط  إعداد أوال /

 توفير وتنظيم رسائل حديثة ومتطورة للحفاظ على الوثائق . ثانيا /

 حفظها لغرض إلىتنهي الحاجة  أوفرز الوثائق التي ال تكون مفيدة للدائرة المعنية  ثالثا /

 وقت الضوابط المحددة بموجب هذا القانون . وإتالفهااستبعادها         

 إذاني للوثائق الذي يعرف فيما بعد بالمركز الوثائق لدى المركز الوط أصول إبداع رابعا /

 فنية . أوعلمية  أوتاريخية  أهميةكانت ذات          
 

 

 

 الخالصة /
  أوضحالحفاظ على الوثائق وكذلك  قانون الحفاظ على الوثائق صدر لغرض                 

 من القانون  4مادة القانون كذلك جاء في ال هذا أهدافالدوائر لتحقيق أعمال                

  . إدارية وأخرىوثائق فنية ووثائق مالية  إلىوقد صنفها   تصنيف الوثائق               

 

 

 

 



 

 

 

 

  األولالقانونية                                                         الصف /  اإلدارةالقسم / 

 المحفوظات  إدارةالمادة /                   ساعة ( نظري         2/ التاسع والعشرون )  األسبوع

 فوائده . –مكوناته  – مالمايكرو فل الموضوع /

 

 الحديثة في الحفظ وسيلة متطورة للحفاظ على المعلومات في أقل  األجهزةتعتبر   المقدمة /

 علىمساحة وكذلك تحقق سرعة في استرجاع المعلومات وكذلك تساعد على السيطرة                 

 الحديثة  األجهزةويمكن بواسطة  األشخاصالمحفوظات أمنيا وبعيدا عن متناول يد                 

 هو  األجهزةكم كبير من المعلومات وبكلفة قليلة وبمكان مختصر ومن هذه   حفظ                

 والحاسبة .  مالمايكرو فل                

 

 المحتوى / 
 ذات خصائص معينة يتم تسجيل كمية من المعلومات فلميهبارة عن مساحة هو ع  -: مالمايكرو فل

 قراءة . أجهزةخاصة بواسطة  وأفالمأعلى ورق خاص  عليها تطبع وتقر                   

 

 % . 98اختصار المكان المخصص للحفظ لغاية  -1  -: مالمايكرو فلفوائد استخدام 

 للمحفوظات  أكثر أمانايحقق  مالمايكرو فلاستخدام  إن -2                                     

 سرعة الحصول على المعلومات  -3                                     

 قلة التكاليف  -4                                     

 

  -من ثالث عناصر هي : مالمايكرو فلتتكون وحدة  -: مالمايكرو فلمكونات وحدة 

 والمعدات  ةاألجهز -1

  مالمايكرو فلالعاملين على  -2

 المكان الذي يوضع به العمل . -3

 

 

 الخالصة / 
  مالمايكرو فلالحديثة في الحفظ ومنها جهاز  األجهزةاستخدام  إنبطبيعة الحال                 

 والحاسوب يحقق فوائد كثيرة منها اختصار المكان وسرعة في الحصول على                 

 للمعلومات وكذلك تكون التكاليف اقل مما هو في  أماناوكذلك يحقق المعلومات                 

 مؤثرات خارجية كثيرة .  إلىالحفظ التقليدي حيث تتعرض المحفوظات                 

  

 



 

 

 

 

 األولف / الص                                                          القانونية  اإلدارةالقسم / 

 المحفوظات إدارةساعة ( نظري                                        المادة /  2)  / الثالثون األسبوع

 استخدامات الحاسبة في الحفظ . الموضوع /

 

 كبيرة من  أعدادالحديثة في الحفظ حيث تستخدم لحفظ  األجهزةتعتبر الحاسبة من   المقدمة /

 المحفوظات من حيث السرعة في استرجاع  إلدارةمات حيث تحقق فوائد المعلو                

  إدارةعالية للمحفوظات لذا فان  أمنيةالمعلومات وكذلك اختصار المكان وتحقق                 

 تقوم  فإنهاتطوير عملها وتحقق أهداف الحفظ الجيد  إلىالمحفوظات التي تسعى                 

 استخدام الحاسبة في عملها .ب                

 

 المحتوى /

 استخدامات الحاسبة في الحفظ 
تحفظ الوثائق والمراسالت   أنللحاسبة استخدامات واسعة في مجال حفظ المعلومات حيث يمكن  إن

بعد تصويرها باستخدام جهاز االسكنر وكذلك يمكن استخدام الحاسبة لحفظ الوثائق والمراسالت بعد 

ج معالجة النصوص حيث يتم تخزينها في ملف معين واسترجاعها عند الحاجة هذا طباعتها في برام

استخدامها لحفظ كثير من البيانات على شكل قواعد بيانات وببرامج مخصصة لهذا باإلضافة إلى 

،   فيديوية يكون صور )فوتو( أو صور إماكذلك تستخدم الحاسبة للتخزين الصوري وهذا الغرض ، 

حيث يتم تسجيل  لحاسبة لحفظ كثير من البيانات على شكل تسجيل صوتي فقط ويمكن استخدام ا

 ندوات علمية وغيرها . أووحفظ كثير من المحاضرات 

 

 

 

 

  الخالصة /

 المعلومات إدخالللحاسبة استخدامات واسعة في مجال الحفظ حيث يمكن  إن                   

 في نظام معين ويحفظ في ملف خاص وتستطيع  اداألفرمن كتب وبيانات عن                    

 المحفوظات استرجاع أي معلومة عند الحاجة . إدارة                   

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


