
 
 

 

 

يف قسم  اخلطة التدريبية  

 التقنية اإلدارية
 

 لتخصص

 اإلدارة املكتبية

Semesters 
1439 H – 2018 G 

 

 

 

TECHNOLOGY DIPLOMA  دبلوم التقنية 

 المملكة العربية السعودية
 التقني والمهني المؤسسة العامة للتدريب

 اإلدارة العامة للمناهج

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
Technical and Vocational Training Corporation 

Director General for Curricula  

 التقنيةللكليات الخـطط التدريبية 
Training plans for technical colleges 

Curriculum for Department of 

Management Technology  

 

Major   

Office Management 

 



 القسم

  اإلداريةالتقنية 
224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 

 التخصص

 اإلدارة املكتبية
 

 

 72من 2

 

 مقدمة

احلمد هلل الذي علَّم بالقلم، علَّم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم على من ُبعث ُمعلمًا للناس 

فأخرج الناس من ظلمات اجلهل والغواية، إىل نور  ؛وهاديًا وبشريًا، وداعيًا إىل اهلل بإذنه وسراجًا منريًا

 بعد:أمجعني، أما  وعلى آله وصحبه بن عبداهلل مدحمنبينا ومعلمنا وقدوتنا األول العلم واهلداية، 

لتأهيل الكوادر الوطنية املدربة القادرة على شغل تسعى املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين 

، ويأتي هذا االهتمام نتيجة للتوجهات السعودي هنية املتوفرة يف سوق العملالوظائف التقنية والفنية وامل

على اهلل  السديدة من لدن قادة هذا الوطن اليت تصب يف جمملها حنو إجياد وطن متكامل يعتمد ذاتيًا

على موارده وعلى قوة شبابه املسلح بالعلم واإلميان من أجل االستمرار قدمًا يف دفع عجلة التقدم  ثم

 لتصل بعون اهلل تعاىل ملصاف الدول املتقدمة صناعيًا.، التنموي

خطوة إجيابية تتفق مع التجارب الدولية املتقدمة يف بناء الربامج  اإلدارة العامة للمناهجوقد خطت 

تلك التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة حتاكي متطلبات سوق العمل بكافة ختصصاته لتليب 

ومن بعده مشروع املؤهالت  هذه اخلطوة يف مشروع إعداد املعايري املهنية الوطنية، وقد متثلت املتطلبات

الركيزة األساسية يف بناء الربامج التدريبية، إذ تعتمد كل منهما يف زمنه،  الذي ميثلاملهنية الوطنية، و

ؤسسة العامة يف بنائها على تشكيل جلان ختصصية متثل سوق العمل وامل وكذلك املؤهالت الحقًا املعايري

حبيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل،  للتدريب التقين واملهين

لربنامج تدرييب أكثر التصاقًا بسوق العمل، وأكثر واقعية  كاملةلتخرج هذه اللجان يف النهاية بنظرة مت

 يف حتقيق متطلباته األساسية.

ملتدربي  "التقنية االداريةيف قسم  ةبيختصص االدارة املكت "خطةالتدريبية اخلطة وتتناول هذه 

موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب كليات التقنية على وصف مقررات هذا التخصص ليشمل 

هلذا التخصص لتكون مهاراتها رافدًا هلم يف حياتهم العملية بعد خترجهم من هذا املهارات الالزمة 

 .الربنامج

أن تسهم  التدريبية تأمل من اهلل عز وجًل اخلطةوهي تضع بني يديك هذه  ارة العامة للمناهجاإلدو

 . خاٍل من التعقيدمباشر يف تأصيل املهارات الضرورية الالزمة، بأسلوب مبسط  شكلب

إنه مسيع جميب  املستفيدين منها ملا حيبه ويرضاه؛واهلل نسأل أن يوفق القائمني على إعدادها و

 .الدعاء

 اإلدارة العامة للمناهج
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 صف الربنامج:و

سُُوق العمل ايلية للتخصُُص،    مبا يتوافق مع احتياجات اإلدارية ةصُُُمم دبلوم اإلدارة املكتبية  يف قسُُم التقني 

ُُر  نصُُُفيةالتدريب  عليه يف الكليات التقنية، يف مخسُُُة فصُُُول تدريبية   حيث يتم ، مدة كل فصُُُل تدرييب يانية عشُ

سُُوق العمل، مبا يعادل   سُُاعة تدريب عملي يف (490إىل ) تدريب ، إضُُافة ( سُُاعة2106) مبجموع  ،تدريبيًا أسُُبوعًا

    ساعة معتمدة. (80)

على املهارات التخصصية يف: الطباعة العربي، االتصاالت اإلدارية، إدارة وتقنيات      ويتم التدريب يف هذا الربنامج

اسُُتخدام احلاسُُب ايفلي يف  دارة املوارد البشُُرية،إ إدارة الوقت، ات السُُكرتارية،املكاتب، الطباعة االجنليزي، إجراء

ُُالمية، واللغة العربية، واللغة اإلجنليزية  األعمال املكتبية ُُافة إىل مهارات عامة يف الثقافة اإلسُُُُُ ُُياتإضُُُُُ ، ، والرياضُُُُُ

 والسلوك الوظيفي ومهارات االتصال.وتطبيقات احلاسب ايفلي، والتعرف على عامل األعمال ، التوجيه املهين والتميز 

هذا الربنامج الشُُُُُهادة اجلامعية املتوسُُُُُطة يف ختصُُُُُص اإلدارة املكتبية  من قسُُُُُم التقنية     منومينح املتخرج 

مدقق  ،سُُُُُُكرتري عام ،سُُُُُُكرتري خا  ،كاتب ،مسُُُُُُاعد إداري التالية: يعمل يف اجملاالت أن ومن املتوقع، اإلدارية

 ،أمني صُُُندوق ،مأمور صُُُرف ،حمصُُُل إيرادات،موثق نتائج امتحانات ،نتائج امتحانات مسُُُجل،مندوب تعليم ،طلبات

مراقب  ،مراقب خمزون ،مراقب عهدة ،مأمور مبيعات ،مأمور مشُُُُُُرتيات ،مراقب متوين ،أمني مسُُُُُُتودع ،مأمور عهد

 ناسخ آلة.  ،مأمور استعالمات ،مسجل معلومات ،مساعد مدرب يف جمال التخصص ،خدمات عامة

 اهلدف العام للربنامج:

ُُة العمل يف جمال  اإلدارة املكتبية  يهدف هذا الربنامج إىل تزويد املتدرب باملهارات واملعلومات الالزمة ملمارسُُُُُُُُُُُ

 .يف اإلطار الوطين للمؤهالت سامخلاوحيصل على املستوى 

 األهداف التفصيلية للربنامج:

 :أنبنهاية هذا الربنامج يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على        

  التقنيات احلديثة يف جمال إدارة املكاتب.يطبق 

  إدارة أعمال السكرتارية املختلفة.ينظم 

 السليمة. العلمية لألساليبمع األفراد من داخل وخارج املنظمة وفقًا  يتعامل 

 للمنظمة. إدارة املوارد البشرية يف يشارك 

 وإعداد املشاريع املكتبية باستخدام احلاسب ايفلي. برامج احلاسب ايفلي تطبيقات يطبق 

 ،إجنليزي( بالسرعة والدقة املناسبة. ميارس مهارات الطباعة باللغتني )عربي 

 اجلودة الشاملة املفاهيم األساسية إلدارة مييز. 

 كفاءة استخدامه. نوقت العمل مبا يضم يدير 
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 The Study Plans Distributed on semestersالفصلية )النصفية(توزيع اخلطة التدريبية على الفصول التدريبية

1
st

 s
em

es
te

r 

No. Course Code Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 

 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب املقرر املكافئ

ول
أل

يب ا
ري

تد
 ال

صل
لف

ا
 

 س.أ مت عم مح و.م

CR

H 
L P T 

CT

H 

1 
VOCA 101 

Vocational Guidance & 
Excellence 

 VOC107 2 2 0 0 2 101 مهين 101  التوجيه املهين والتميز  مهن 
1 

KABB101 Know About Business  KAB101 2 0 4 0 4 101زكاب 101 (1التعرف على عامل األعمال)  كاب 

2 ENGL 111 English Language -1  ENG 8111 3 3 0 1 4 111 2 جنلا 111 (1لغة إجنليزية )  جنل 

3 MATH 101 Mathematics  MAT 8101 3 3 0 1 4 101 3 ضاري 101 الرياضيات  يضر 

4 UMAN151 Printing Skills in Arabic  MAN101 3 0 6 0 6 1014 دارا  151 مهارات الطباعة العربية  دار 

5 ICMT 101 
Introduction to Computer 

Applications 
 CMT101 2 0 4 0 4 1015 سبحا 101 مقدمة تطبيقات احلاسب  حال 

6 UMAN 101 
Principles Of Business 

Administration 
 MAN101 4 4 0 0 4 1046 دارا 101 مبادئ ادارة االعمال  دار 

7 ARAB 101 Technical Writing  ARB101 2 2 0 0 2 1017 يعرب 101 الكتابة الفنية  عرب 

Total Number of Units 19 14 10 2 26 اجملموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
 

 

 

 
 

 

2
n
d

 s
em

es
te

r 

No. Course Code Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 

 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب املقرر املكافئ

ي
ان

لث
يب ا

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ENGL 112 English Language-2 ENGL 111 ENG8112  3 3 0 1 4 112 1 جنلا 112 (2لغة إجنليزية ) جنلا 111 جنل 

2 STAT 101 Introduction To Statistics  SAT9171 3 3 0 0 3 101 2 اإحص 101 مقدمة يف اإلحصاء  إحص 

3 UMAN152 Printing Skills in Ennglish ICMT101 MAN201 3 0 6 0 6 2013 ادار 152 مهارات الطباعة إجنليزي حاسب  101 ادار 

4 UMAN111 
Communication 

Management 
UMAN 101 MAN9124 4 2 4 0 6 9124 4 دارا 111 االتصاالت اإلدارية دارا 101 دار 

5 UMAN121 
Office Management and 

Technology 
UMAN101 MAN122 4 2 4 0 6 122 5 ادار 121 إدارة وتقنيات املكاتب دار  101  ادار 

Total Number of Units 17 10 14 1 25 اجملموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
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3
rd

 s
em

es
te

r 

No. 
Course 

Code 
Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 

 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب املقرر املكافئ

ث
ال

لث
يب ا

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ENG 8103 English Language -3 ENG 8102 ENG 8113 3 3 0 1 4 113 جنلا112 جنل  1 جنلا 113 (3لغة إجنليزية ) 

2 ISL 101 Islamic Studies  
ISL 101 
ISL 102 

2 2  0 0 2 
 سلم101

 سلم 102
 2 سلما 101 الدراسات اإلسالمية 

3 ECON 101 Principles Of Economics  ECO9271 3 3 0 0 3 101 3 قصدا 101 مقدمة يف األقتصاد  قصد 

4 ICMT102 
Advanced  Computer 

Applications 
ICMT 101 CMT102 2 0 4 0 4 1024 حاسب 102 تطبيقات احلاسب املتقدمة حاسب 101 حال 

5 UMAN222 Secretaria Procedures UMAN111 MAN9226 4 2 4 0 6 9226  5 ادار  222 إجراءات السكرتارية ادار111 دار 

6 UMAN 241 Time Management UMAN101 MAN229 6 6 0 0 6  229 6 ادار 241 إدارة الوقت ادار 101 دار 

Total Number of Units 20 16 8 1 25 اجملموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
 

4
th

 s
em

es
te

r 

No. Course Code Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 

 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب املقرر املكافئ

بع
را

 ال
يب

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 LEAS 101 Learning Skills   2 2 0 0 2   1 ماهر 101 مهارات التعلم 

2 
ETHS 101 

Professional Ethics & 
Comm. Skills 

VOCA 101 ETH101 2 2 0 0 2 101مهين 101 سلك 
السلوك الوظيفي ومهارات 

 االتصال
 سلكا  101

2 

KABB102 Know About Business KABB101 KAB102 2 0 4 0 4 102زكاب102 (2التعرف على عامل األعمال) زكاب101 كاب 

3 UMAN231 
Human Resources 

Management 
UMAN101 MAN223 4 3 2 0 5  225 3 ادار 231  إدارة املوارد البشرية ادار 101 دار 

4 UMAN271 
Total Quality 
Managemen 

UMAN 101 MAN228 6 6 0 0 6 228  4 ادار 271 إدارة اجلودة الشاملة ادار  101 دار 

5 UMAN 285 Selected Topics  MAN 9227 3 2 2 0 4 9227 5 ادار 285 موضوعات خمتارة  دار 

6 UMAN 253 Office Applications ICMT102 MAN 9231 3 0 6 0 6  9231 حاسب102 دار 
استخدام احلاسب ايفلي يف 

 األعمال املكتبية
 6 ادار 253 

Total Number of Units 20 15 10 0 25 اجملموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
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5
th

se
m

es
te

r 

No. Course Code Course Name 

No. of Units 

 رمز املقرر اسم املقرر

يب 
ري

تد
 ال

صل
لف

ا

س
ام

خل
ا

 

 و.م

CRH 

1 UMAN 299 Co-operative Training 4 دارا 299  التدريب التعاوين 

Total Number of Units 4 اجملموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
      

Total Number of semesters Credit Units 
CRH L P T CTH 

 اجملموع الكلي للوحدات املعتمدة للربنامج
80 55 42 4 101 

Total of training Hours (16× 101 )+ Cooperative training Hours (490) 2106  490التعاوني + التدريب  1616=  101×   16اجملموع الكلي لساعات التدريب 
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 3 الساعات املعتمدة ادار151 الرمز مهارات الطباعة العربي املقرراسم 

يتم يف هذا املقرر تدريب املتدرب على استخدام لوحة املفاتيح العربية يف احلاسب ايفلي دون النظر اليها       الوصف:

 مقدمة نظرية عن برنامج التدريب على الطباعة العربي وتتمثل يف:حيث يتم تناول  وبسرعة ودقة حمددة

وعلى  حدهكيفية العمل على كل صف على ،كيفية حساب السرعة، متطلبات التدريب على الطباعة

 الصفوف معًا.

املتدرب على صف االرتكاز والصف األول والصف الثالث والصف الرابع مع الرتكيز على  وتدريب      

 .عملية لزيادة مهارات املتدربالتمارين ال

 3 الساعات املعتمدة ادار152 الرمز مهارات الطباعة اجنليزي املقرراسم 

يف احلاسب ايفلي دون النظر  االجنليزيةيتم يف هذا املقرر تدريب املتدرب على استخدام لوحة املفاتيح       الوصف:

وتتمثل  اإلجنليزيوبسرعة ودقة حمددة حيث يتم تناول مقدمة نظرية عن برنامج التدريب على الطباعة  إليها

وعلى  حدهكيفية العمل على كل صف على ،كيفية حساب السرعة، متطلبات التدريب على الطباعةيف:

 الصفوف معًا.

املتدرب على صف االرتكاز والصف األول والصف الثالث والصف الرابع مع الرتكيز على  وتدريب       

 التمارين العملية لزيادة مهارات املتدرب .

 4 الساعات املعتمدة أدار 111 الرمز االتصاالت اإلدارية املقرراسم 

من خالل جمموعة من   اإلداريةواملهارات الالزمة للنهوض بأعمال االتصاالت  ملعارفأهذا املقرر يتناول       الوصف:

املعارف النظرية واملهارات العملية اليت جتعله قادرًا على فهم طبيعة هذه األعمال من قبيل إعداد وحترير 

يصمم ر اإلدارية واملراسالت اإلدارية بالطريقة الصحيحة ومعاجلة أعمال الربيد الوارد والصادر وإعداد التقاري

ومعاجلة حفظ وتنظيم وجيمع البيانات واملعلومات ويصنف البيانات واملعلومات النماذج اإلدارية بعض 

 . ايفوظات

 4 الساعات املعتمدة أدار 121 الرمز إدارة وتقنيات املكاتب املقرراسم 

معارف ومهارات إدارة املكاتب والتقنيات املستخدمة فيها. حيث يتناول هذا املقرر  يقدم هذا املقرر       الوصف:

من حيث معرفة املكاتب املفتوحة واملكاتب املغلقة ونوع  مفهوم املكتب وطبيعة عمله وتنظيمه وتصميمه

 املستخدمة فيهالتقنيات معرفة و األثاث املستخدم يف املكتب وتنظيم األدوات واألجهزة داخل املكتب

ويكون قادرًا على استخدام احلاسب ايفلي وآلة التصوير وجهاز الفاكس وطابعة الكمبيوتر واملاسح ،

 .الضوئي ويستخدم أجهزة العرض وأجهزة فرم األوراق 

 4 الساعات املعتمدة أدار 222 الرمز إجراءات السكرتارية املقرراسم 

يف هذا املقرر يتم تدريب املتدرب على اإلملام باملهارات الالزمة ألعمال السكرتري ومدير املكتب من       الوصف:

خالل جمموعة من املعارف النظرية واملهارات العملية اليت جتعله قادرًا على فهم هذه األعمال من قبيل معاجلة 

وعقد التصاالت الصادرة عن مكتب الرئيس سواًء االتصاالت الواردة ملكتب الرئيس أو ااهلاتفية  االتصاالت

هلم وتنظيم دخوهلم على الرئيس واستقباللزوار وترتيب السفريات، وتنظيم املواعيد  االجتماعات وإدارتها

 .والرد على االستفسارات اخلاصة باملراجعني ملكتب الرئيس 
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 6 الساعات املعتمدة أدار 241 الرمز إدارة الوقت املقرراسم 

يف هذا املقرر يتم تدريب املتدرب على اإلملام باملعارف واملهارات الالزمة إلدارة الوقت. حيث يتناول هذا       الوصف:

وتوزيعه وتنظيمه والتعرف على أبرز مضيعاته ودور الضغوط  الوقت  و ختطيط إدارة الوقت املقرر مفهوم 

، لب على ضغوط احلياة من الكتاب والسنة ومعرفة أساليب التغ اليت يواجها الفرد يف التأثري على الوقت

 ودور التكنولوجيا يف إدارة الوقت.

 4 الساعات املعتمدة أدار 231 الرمز إدارة املوارد البشرية املقرراسم 

ماهية يف هذا املقرر يتم تدريب املتدرب على اإلملام مبعارف ومهارات إدارة املوارد البشرية حيث يتناول       الوصف:

تقييم و األجورو اإلمداد  واالختيار والتعينيو ختطيط املوارد البشريةو توصيف الوظائفو  املوارد البشريةإدارة 

 .تقييم األداءو الرتقيةٍزوالتحفيو طرق تقييم الوظائفو الوظائف

 6 الساعات املعتمدة أدار 271 الرمز ادارة اجلودة الشاملة املقرراسم 

تدريب املتدرب على اإلملام مبعارف ومهارات إدارة اجلودة الشاملة. حيث يتناول هذا  يف هذا املقرر يتم      الوصف:

وأهمية اجلودة الشاملة واملبادئ األساسية يف إدارة اجلودة الشاملة والتعامل مع  املقرر ماهية اجلودة الشاملة،

اد ول املواصفات وتوريد املالعمالء وكسب رضاهم واملوردين واختيار املوردين ذوي الكفاءة العالية يف جما

املواصفات العاملية للجودة، واألطراف املختلفة إلدارة اجلودة، وختطيط وتصميم وتوثيق وتنفيذ اخلام ومعرفة 

والتعرف على اجلوائز املختلفة يف إدارة اجلودة  نظام اجلودة، باإلضافة إىل مناذج تطبيق إدارة اجلودة الشاملة

 .ل على عالمات اجلودة واالعتماد  الشاملة ومعرفة شروط احلصو

 3 الساعات املعتمدة أدار 285 الرمز ) ادارة التغيري( ةموضوعات خمتار املقرراسم 

يف هذا املقرر يتم تدريب املتدرب على اإلملام مبعارف ومهارات إدارة التغيري. حيث يتناول هذا املقرر ماهية       الوصف:

واحلوافز االساسية للتغيري وادارة التغيري االجتماعي وادارة التغيري والتطوير التنظيمي ادارة التغيري والدوافع 

 احلديثة يف ادارة التغيري. ةوادارة التغيري والتطور التكنلوجي يف االعمال ودور تقنيات املعرف

 أدار 253 الرمز استخدام احلاسب ايفلي يف اإلعمال املكتبية املقرراسم 
السامعات 

 املعتمدة
3 

يف هذا املقرر يتم تدريب املتدرب على القيام بإعداد بعض املشاريع التطبيقية يف جمال األعمال املكتبية       الوصف:

آوت ،  Excelواكسل،   Word)وورد  أوفيس تايفلي ميكروسوفبواسطة برامج وتطبيقات احلاسب 

لربنامج متصفح  باإلضافة( PowerPointوبوربوينت   Accessأكسس، و  Outlookلوك

إعداد مشروع كما يقوم املتدرب ب ، وأشهر مواقع التواصل اإللكرتوني(Internet Explorerاالنرتنت

ختدم  Microsoft Accessعملي يف جمال إدارة األعمال املكتبية باستخدام برنامج قواعد البيانات 

-االستعالمات –وعة تتضمن:  اجلداول ختصص اإلدارة املكتبية مثل:إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومتن

 إعداد التقارير املطلوبة للرئيس لدعم صحة القرار عن طريق قاعدة البيانات.واالرتباطات األخرى للبيانات 

 4 الساعات املعتمدة دارأ299 الرمز التدريب التعاوني املقرراسم 

 .بيئة عمل ختصصيةخالل فرتة التدريب يف  ق املهارات اليت اكتسبهايطبمتكني املتدرب من ت      الوصف:
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 الوصف التفصيلي للمقررات املشرتكة 
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أدار 101 لرمزا إدارة األعمال مبادئ سم املقررا  

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

    4 الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

    4 حماضرة

    0 عملي

    0 مترين

 صف املقرر:و

تزويد املتدرب  فيه ُيعد هذا املقرر مدخاًل معرفيًا هامًا واساسيًا يبين عليه فهم املقررات اإلدارية املختلفة، حيث يتم

 ،اإلدارة )التخطيطإلدارة، ووظُائف املختلغة ل نظرياتالبأساسيات إدارة األعمال اليت تشمل املفاهيم املختلفة و

ووظائف املنظمة )إدارة اإلنتاج، إدارة التسويق والعالقات العامة ،اإلدارة املالية، إدارة ، التنظيم،التوجيه ،الرقابة(

 املوارد البشرية(.

 هلدف العام من املقرر:ا

 إدارة األعمال. يف يهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية      

 :يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أنبنهاية هذا املقرر    ألهداف التفصيلية للمقرر:ا

 مبادئ إدارة األعمال. حتديد  -1

 مدارس الفكر اإلداري. يصف  -2

 وظائف اإلدارة.يعدد   -3

 وظائف املنظمة. يصف  -4

 ؟اختاذ القرار يصف كيفية   -5

 ماهية إدارة األعمال. حتديد  -6

 اإلدارة .ف نظريات يعريوضح ت  -7

 ف وظائف اإلدارة.يعرحتديد ت  -8

 حتليل وظائف املنظمة.  -9

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o .0 16 اإلدارة وماهيتها 

o .0 32 وظائف اإلدارة 

o .0 8 وظائف املنظمة 
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o .0 8 اختاذ القرار 

 اجملموع
64 0 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 إتباع تعليمات سالمة املكان.   -1

 .اإللتزام بتعليمات السالمة كما ورد يف دليل السالمة  -2

 نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب.ايافظة على   -3

 ايافظة على سالمة األجهزة املستخدمة يف التدريب وعدم العبث بها.  -4

 ترتيب املكان بعداالنتهاء من التمرين.  -5

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

16 

 

 

 

 اإلدارة وماهيتها: 

 اإلدارة وماهيتها. 

 مدارس الفكر اإلداري.  

 واجبات ومتارين عملية

 أسئلة حتريرية

 .مناقشة، حاالت

مراجع 

 املوضوع

1-  
اإلدارة (. م2014. )طاهر حمسن منصور، الغاليبو صاحل مهدي حمسن، العامري

 .73 -23للنشر،    وائلعمان، دار  واألعمال،

2-  
مباديء إدارة األعمال،عمان، دار املناهج للنشر (. م2013. )فيصل حممود، الشواورة

 .80 -19  والتوزيع، 

3-  
مباديء إدارة األعمال: مبنظور منهجي (. م2015. )خالد أمحد فرحان، املشهداني

 .51  -17للنشر والتوزيع،  متقدم،عمان، دار األيام 

4-  
إدارة األعمال: وفق منظور معاصر،عمان، دار (. م2011. )أنس عبد الباسط، عباس

 .85 -189  املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، 

32 

 

 وظائف اإلدارة:  

 التخطيط. 

 التنظيم. 

 التوجيه. 

 الرقابة.  

 

 واجبات ومتارين عملية

 أسئلة حتريرية

 .مناقشة، حاالت

مراجع 

 املوضوع

1-  
. مبادئ إدارة األعمال، الرياض، (2013)الشميمري، أمحد بن عبدالرمحن وآخرون. 

   .51  -17مكتبة العبيكان،  

2-  
. مبادئ اإلدارة: مع الرتكيز على إدارة األعمال، عمان، (2016)الشماع، خليل حممد. 

 .285 -73  دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، 
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

1-  
إدارة األعمال: وفق منظور معاصر،عمان، دار املسرية (. 2011. )أنس عبد الباسط، عباس

 .207 -103  للنشر والتوزيع والطباعة، 

2-  
اإلدارة: اصالة املبادىء ووظائف املنشأة مع حداثة (. 2015. )املغربي،كامل حممد

 .303 -103  .،عمان، دار الفكر،21وحتديات القرن 

8 

 

 

 

 وظائف املنظمة:  

 وظيفة اإلنتاج. 

 وظيفة التسويق. 

 وظيفة اإلدارة املالية. 

 وظيفة املوارد البشرية. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

ووظائف املنشأة مع حداثة  اإلدارة: اصالة املبادىء(. 2015. )املغربي،كامل حممد  -1

 .442 -315  .،عمان، دار الفكر،21وحتديات القرن 

. مبادئ إدارة األعمال، الرياض، (2013)الشميمري، أمحد بن عبدالرمحن وآخرون.   -2

   .500  -377مكتبة العبيكان،  

اإلدارة (. 2014. )طاهر حمسن منصور، الغاليبو صاحل مهدي حمسن، العامري  -3

 .689 -555للنشر،    وائلعمان، دار  واألعمال،

8 

 

 

 

 اختاذ القرار:  

  عملية اختاذ القرارات.مفهوم وأهمية 

 .مراحل عملية اختاذ القرارات 

 عوائق اختاذ القرارات 

 .اهم العوامل اليت جيب مراعاتها عند اختاذ القرارات   

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 للنشر والتوزيع املسرية،عمان، دار : وفق منظور معاصرإدارة األعمال(. 2011. )أنس عبد الباسط، عباس  -1

 .118 -114  ، والطباعة

-97  مباديء إدارة األعمال،عمان، دار املناهج للنشر والتوزيع، (. 2013. )فيصل حممود، الشواورة  -2

 108. 

عمان،  اإلدارة واألعمال،(. 1420. )طاهر حمسن منصور، الغاليبو صاحل مهدي حمسن، العامري  -3

.350 -295للنشر،    وائلدار   
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 املراجع

  ،للنشر المسيرة دار عمان، األعمال، إدارة على التركيز مع: اإلدارة مبادئ(. 2016. )محمد خليل الشماع 
  .والطباعة والتوزيع

  ،العبيكان مكتبة الرياض، األعمال، إدارة مبادئ(. 2013. )وآخرون عبدالرحمن بن أحمد الشميمري  . 

  ،والتوزيع للنشر المناهج دار األعمال، عمان، إدارة مبادئ(. 2013. )محمود فيصل الشواورة. 

  ،دار عمان، واألعمال، اإلدارة(. 2014. )منصور محسن طاهر والغالبي، محسن مهدي صالح العامري 
 .للنشر وائل

  ،األيام دار متقدم، عمان، منهجي بمنظور: األعمال إدارة مبادئ(. 2015. )فرحان أحمد خالد المشهداني 
 .والتوزيع للنشر

  القرن وتحديات حداثة مع المنشأة ووظائف المبادئ اصالة: اإلدارة(. 2015. )محمد المغربي، كامل 
 .الفكر دار ،عمان،.21

  ،للنشر المسيرة دار معاص، عمان، منظور وفق: األعمال إدارة(. 2011. )الباسط عبد أنس عباس 
 .والطباعة والتوزيع
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 التخصص

 إدارة مكتبية
 

 72من 16

 حصإ101 لرمزا مقدمة يف اإلحصاء سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   3  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   3  حماضرة

   0  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

ومتثيلها والتنبؤ بها لفرتات حصائية اإلعرض البيانات يف هذا املقرر يتم تدريب املتدرب على اإلملام مبعارف ومهارات       

 .وعمل التوزيعات التكرارية ومقاييس التشتت واالرقام القياسية مستقبلية 

 هلدف العام من املقرر: ا

 يهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية يف استخدام األساليب اإلحصائية.

 يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:بنهاية هذا املقرر :  ألهداف التفصيلية للمقررا

 حيدد تعريف أساليب مجع وعرض البيانات.  .1

 البيانات إىل فئات وتكرارات وعرضها بيانيًا. مقسي  .2

 ستخدام مقاييس النزعة املركزية.ي  .3

 مقاييس التشتت يف استخال  النتائج ألغراض اختاذ القرارات. يطبق  .4

 معامالت االرتباط لدراسة العالقة بني املتغريات. ميارس  .5

 البيانات التارخيية يف التنبؤ بالبيانات املستقبلية باستخدام أساليب السالسل الزمنية. ستخدامي  .6

 األرقام القياسية لكل من الكميات واألسعار. يطبق  .7
 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 * العملية النظرية

o 0 9 .مجع وعرض البيانات 

o  0 9  .بيانيًاالتوزيعات التكرارية ومتثيلها 

o  0 9 .مقاييس النزعة املركزية 

o  0 6 .مقاييس التشتت 

o 0 6 .معامالت االرتباط 

o 0 6 .السالسل الزمنية 

o 0 3 .األرقام القياسية 

 اجملموع
48 0 

48 
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 التخصص

 إدارة مكتبية
 

 72من 17

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 إتباع تعليمات سالمة املكان.  .1

 بتعليمات السالمة كما ورد يف دليل السالمة. اإللتزام  .2

 ايافظة على نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب.  .3

 ايافظة على سالمة األجهزة املستخدمة يف التدريب وعدم العبث بها.  .4

 ترتيب املكان بعداالنتهاء من التمرين.  .5
 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 عرض البيانات:ومجع   9

 بيانات املبيعات اليومية والشهرية. 

 مبيعات املناطق. 

 تبويب بيانات املبيعات. 

 االختبارات واالعمال التحريرية

 االختبارات واالعمال الشفوية

 .التدريب العملي

مراجع 

 املوضوع

1 
اإلحصاء الوصفي، مكتبة الفالح. ( 2016منصور القاضي ) &محد عودة بن عبداحلميد أ

 16-44. 

2 
( مقدمة يف اإلحصاء، دار املسرية. 2016عدنان حممد عوض ) &حممد صبحي أبو صاحل 

 12-18. 

 :التوزيعات التكرارية متثلها بيانيًا  9

 تكرارات فئات و تقسيم البيانات إىل. 

 .عرض البيانات بيانيًا 

 االختبارات واالعمال التحريرية

 االختبارات واالعمال الشفوية

 .التدريب العملي

مراجع 

 املوضوع

1 
( اإلحصاء الوصفي، مكتبة الفالح. 2016منصور القاضي ) &امحد عودة بن عبداحلميد 

 54-98. 

2 
( مقدمة يف اإلحصاء، دار املسرية. 2016عدنان حممد عوض ) &حممد صبحي أبو صاحل 

 19-33. 

 املركزية لألرقام:مقاييس النزعة  9

 إجياد الوسط والوسيط واملنوال. 

 متثيل مقاييس النزعة املركزية بيانيًا. 

 االختبارات واالعمال التحريرية

 االختبارات واالعمال الشفوية

 .التدريب العملي

مراجع 

 املوضوع

1 
( اإلحصاء الوصفي، مكتبة الفالح. 2016منصور القاضي ) &محد عودة بن عبداحلميد 

 113-140. 

2 
( مقدمة يف اإلحصاء، دار املسرية. 2016عدنان حممد عوض ) &حممد صبحي أبو صاحل 

 48-56. 
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 التخصص

 إدارة مكتبية
 

 72من 18

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 مقاييس التشتت لألرقام: 6

 التباين. 

 االحنراف املعياري. 

 معامل االختالف. 

 االختبارات واالعمال التحريرية

 االختبارات واالعمال الشفوية

 .التدريب العملي

مراجع 

 املوضوع

1 
( اإلحصاء الوصفي، مكتبة الفالح. 2016منصور القاضي ) &محد عودة بن عبداحلميد 

 169-.192 

2 
( مقدمة يف اإلحصاء، دار املسرية. 2016عدنان حممد عوض ) &حممد صبحي أبو صاحل 

 64-73 . 

 :معامالت االرتباط 6

 معامل االرتباط البسيط. 

 معامل ارتباط الرتب. 

 واالعمال التحريريةاالختبارات 

 االختبارات واالعمال الشفوية

 .التدريب العملي

مراجع 

 املوضوع

1 
( اإلحصاء الوصفي، مكتبة الفالح. 2016منصور القاضي ) &امحد عودة بن عبداحلميد 

 204-215 . 

2 
( مقدمة يف اإلحصاء، دار املسرية. 2016عدنان حممد عوض ) &حممد صبحي أبو صاحل 

 288-292. 

 السالسل الزمنية:    6

 طرق متهيد السالسل الزمنية. 

 استخدام السالسل الزمنية يف التنبؤ. 

 االختبارات واالعمال التحريرية

 االختبارات واالعمال الشفوية

 .التدريب العملي

مراجع 

 املوضوع

1 
( اإلحصاء الوصفي، مكتبة الفالح. 2016منصور القاضي ) &امحد عودة بن عبداحلميد 

 250-263 . 

2 
( مقدمة يف اإلحصاء، دار املسرية. 2016عدنان حممد عوض ) &حممد صبحي أبو صاحل 

 410-423 . 

 :األرقام القياسية 3

 األرقام القياسية للكميات. 

 األرقام القياسية لألسعار. 

 األرقام القياسية للكميات واألسعار. 

 االختبارات واالعمال التحريرية

 واالعمال الشفويةاالختبارات 

 .التدريب العملي

مراجع 

 املوضوع
1 

( اإلحصاء الوصفي، مكتبة الفالح. 2016منصور القاضي ) &امحد عودة بن عبداحلميد 

 288- 302. 
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 التخصص

 إدارة مكتبية
 

 72من 19

 املراجع
   ( اإلحصاء الوصفي، مكتبة الفالح.2016منصور القاضي ) &امحد عودة بن عبداحلميد 

   ( مقدمة يف اإلحصاء، دار املسرية.2016عدنان حممد عوض ) &حممد صبحي أبو صاحل 
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 التخصص

 إدارة مكتبية
 

 72من 20

 قصد 101  الرمز مقدمة يف االقتصاد  اسم املقرر

  متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  3   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  3   حماضرة

  0   عملي

  0   مترين

 وصف املقرر:

يف هذا املقرر يتم تدريب املتدرب على اإلملام مبعارف ومهارات مقدمة يف االقتصاد. حيث يتناول هذا املقرر أهمية علم      

االقتصاد وتوازن السوق وقوى الطلب والعرض واملرونة وسلوك املستهلك واملنتج وكذلك نظرية تكاليف اإلنتاج وأنواع 

 السوق واقتصاديات سوق العمل.

 اهلدف العام من املقرر:

 يهدف هذا املقرر إلي إكساب املتدرب املعارف واملهارات الالزمة لتطبيق مفهوم االقتصاد.      

 على أن:وبكفاءة أن يكون املتدرب قادرًا    األهداف التفصيلية للمقرر:

 حيدد تعريف أهمية علم االقتصاد.  .1

 نقطة  توازن السوق وقوى الطلب والعرض. يكتشف   .2

 معنى املرونة. يصف  .3

 تعريف سلوك املستهلك واملنتج.   .4

 حيدد نظرية تكاليف اإلنتاج وأنواع السوق واقتصاديات سوق العمل.  .5

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o .0 7 أهمية علم االقتصاد 

o  0 5 وقوى الطلب والعرض.توازن السوق 

o .0 6 املرونة 

o .0 5 سلوك املستهلك 

o .0 6 سلوك املنتج 

o .0 8 نظرية تكاليف اإلنتاج 

o .0 5 أنواع السوق 

o .0 6 اقتصاديات سوق العمل 

 اجملموع
48 0 

48 
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 التخصص

 إدارة مكتبية
 

 72من 21

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 إتباع تعليمات سالمة املكان. -1 

 بتعليمات السالمة كما ورد يف دليل السالمة. اإللتزام -2 

 ايافظة على سالمة األجهزة. -3 

 إتباع  إجراءات السالمة عند إستخدام األدوات. -4 

 ترتيب املكان بعداالنتهاء من التمرين. -5 

 ترتيب مكان اجللوس قبل املغادرة. -6 

 .ارتداء املالبس املناسبة للتدريب -7 

 

 والعملي(املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

7 

 
 :أهمية علم االقتصاد

 أهمية علم االقتصاد. 

 قة علم االقتصاد بالعلوم األخرى.عال 

 املشكلة االقتصادية. 

 االختبارات واالعمال التحريرية

 االختبارات واالعمال الشفوية

 .التدريب العملي

مراجع 

 املوضوع

 .26-2مبادئ االقتصاد اجلزئي.   ،(م2016املطري، سعود عبدالعزيز ) 1

 .33-3مبادئ االقتصاد.   ،(م2013املنيف، ماجد بن عبداهلل ) 2

 ض:توازن السوق وقوى الطلب والعر 5

 مفهوم السوق. 

 الطلب. 

 العرض. 

 )التوازن )تفاعل قوى الطلب والعرض. 

 االختبارات واالعمال التحريرية

 االختبارات واالعمال الشفوية

 .التدريب العملي

مراجع 

 املوضوع

 .105-48مبادئ االقتصاد اجلزئي.   ،(م2016املطري، سعود عبدالعزيز ) 1

 107-81مبادئ االقتصاد.   ،(م2013املنيف، ماجد بن عبداهلل ) 2

 املرونة: 6      

 مفهوم املرونة. 

 مرونة الطلب السعرية. 

 مرونة الطلب الداخلية. 

  املرونةالعوامل املؤثرة على. 

 االختبارات واالعمال التحريرية

 االختبارات واالعمال الشفوية

 .التدريب العملي

مراجع 

 املوضوع

 .140-110مبادئ االقتصاد اجلزئي.   ،(م20162016املطري، سعود عبدالعزيز ) 1

 150-120( مبادئ االقتصاد.  2013املنيف، ماجد بن عبداهلل ) 2
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 التخصص

 إدارة مكتبية
 

 72من 22

 والعملي(املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 سلوك املستهلك: 5

  سلوك املستهلكنظرية. 

 نظرية املنفعة. 

 نظرية منحنيات السواء. 

 االختبارات واالعمال التحريرية

 االختبارات واالعمال الشفوية

 .التدريب العملي

مراجع 

 املوضوع

 183-156( مبادئ االقتصاد اجلزئي.  2016املطري، سعود عبدالعزيز ) 1

 201-159االقتصاد.  ( مبادئ 2013املنيف، ماجد بن عبداهلل ) 2

 :سلوك املنتج 6

 نظرية اإلنتاج. 

 عناصر اإلنتاج. 

 دالة افنتاج. 

 االختبارات واالعمال التحريرية

 االختبارات واالعمال الشفوية

 .التدريب العملي

مراجع 

 املوضوع

 .225-210( مبادئ االقتصاد اجلزئي.  2016املطري، سعود عبدالعزيز ) 1

 .225-211( مبادئ االقتصاد.  2013عبداهلل )املنيف، ماجد بن  2

 نظرية تكاليف اإلنتاج: 8

 تكاليف اإلنتاج. 

 تكاليف اإلنتاج يف املدى القصري. 

 إيرادات اإلنتاج. 

 )توازن املنتج ) أو املشروع. 

 الربح يف التحليل االقتصادي. 

 االختبارات واالعمال التحريرية

 االختبارات واالعمال الشفوية

 .العمليالتدريب 

مراجع 

 املوضوع

 .241-229( مبادئ االقتصاد اجلزئي.  2016املطري، سعود عبدالعزيز ) 1

 . 257-229( مبادئ االقتصاد.  2013املنيف، ماجد بن عبداهلل ) 2

 أنواع السوق: 5

 أشكال السوق. 

 املنافسة الكاملة. 

 االحتكار التام. 

 املنافسة االحتكارية. 

 احتكار القلة. 

 االختبارات واالعمال التحريرية

 االختبارات واالعمال الشفوية

 .التدريب العملي

مراجع 

 املوضوع

 .330-273مبادئ االقتصاد اجلزئي.   ،(م2016املطري، سعود عبدالعزيز ) 1

 . 375-293مبادئ االقتصاد.   ،(م2013املنيف، ماجد بن عبداهلل ) 2



 القسم

  التقنية اإلدارية
224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 

 التخصص

 إدارة مكتبية
 

 72من 23

 والعملي(املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 اقتصاديات سوق العمل: 6

  أساسية القتصاديات سوق العملمفاهيم. 

 الطلب على العمل. 

 عرض العمل. 

 )البطالة ) العطالة.  

 االختبارات واالعمال التحريرية

 االختبارات واالعمال الشفوية

 .التدريب العملي

مراجع 

 املوضوع
 .398-383مبادئ االقتصاد.   ،(م2013املنيف، ماجد بن عبداهلل ) 1

 

 املراجع

 مبادئ االقتصاد اجلزئي.  ،(م2016عبدالعزيز )املطري، سعود  1

 مبادئ االقتصاد.  ،(م2013املنيف، ماجد بن عبداهلل ) 2

3 
د. رمضان حممد أمحد مقلد وآخرون،) الدار اجلامعية للنشر، النظرية االقتصادية الكلية، 

 .( م2004

4 
)الدار اجلامعية للنشر،  د.  امحد رمضان نعمة اهلل وآخرون،مبادئ االقتصاد الكلي. 

 م(.2004اإلسكندرية،

5 
دار الفكر )الدكتور حممود النصر و الدكتور عبد اهلل حممود :ُ مبادئ االقتصاد اجلزئي ، 

 م(.2002،للطباعة و النشر و التوزيع، نابلس 

6 

و الدكتور حيي   الدكتور حسام داود و الدكتور عماد الصعيدي الدكتور مصطفى سليمان

دار للنشر و التوزيع و  :ُ مبادئ االقتصاد اجلزئي ،  اخلصاونة و الدكتور أمين أبو خضر

 م(.2002   الطبعة الثالثة )الطباعة 

7 
و الدكتور حممد جابر حسن و الدكتور علي عبد الوهاب جنا:ُ   الدكتور حممد علي ألليثي

 م(.2006)  اجلزئية ،الدار اجلامعية اإلسكندرية، مصر ،  االقتصادية  النظرية

8 
االقتصادية، التحليل االقتصادي اجلزئي، مؤسسة شباب   الدكتور ضياء جميد : النظرية

 م(.2007) اجلامعة، اإلسكندرية، مصر ،
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 التخصص

 إدارة مكتبية
 

 72من 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الوصف التفصيلي ملقررات التخصص
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 التخصص

 إدارة مكتبية
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 أدار 151 الرمز مهارات الطباعة العربية اسم املقرر

  متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

    3 الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

    0 حماضرة

    6 عملي

    0 مترين

 وصف املقرر:

يتم يف هذا املقرر تدريب املتدرب على استخدام لوحة املفاتيح العربية يف احلاسب ايفلي دون النظر اليها وبسرعة ودقة      

 متطلبات التدريب على الطباعة مقدمة نظرية عن برنامج التدريب على الطباعة العربي وتتمثل يف:حيث يتم تناول  حمددة

 وعلى الصفوف معًا. حدهكيفية العمل على كل صف على ،كيفية حساب السرعة،

املتدرب على صف االرتكاز والصف األول والصف الثالث والصف الرابع مع الرتكيز على التمارين        ويتم تدريب 

   .العملية لزيادة مهارات املتدرب

 اهلدف العام من املقرر: 

ُُتخدام لوحة املفاتيح العربية باحلاسُُُُب ايفلي دون   ُُاب املتدرب املهارات العملية يف اسُُ يهدف هذا املقرر إلي إكسُُ

 النظر اليها بالسرعة والدقة املطلوبة.

 على أن:وبكفاءة أن يكون املتدرب قادرًا األهداف التفصيلية للمقرر:   

 .جيلس اجللسة الصحيحة أمام لوحة املفاتيح  -1

 .اجزاء لوحة املفاتيح املختلفة حيدد  -2

 .اخلاصه والعالماتمفاتيح االرقام  و يطبع على حروف صف االرتكاز وحروف الصف االول االثالث والرابع  -3

 يكتب مجيع األرقام واملفاتيح اخلاصة بدون النظر إىل لوحة املفاتيح.  -4

 على احلاسب.وينسق الرسائل أو اخلطابات بالشكل الصحيح  رحير  -5

 .اخلاصه والعالماتمفاتيح االرقام  و يطبع على حروف صف االرتكاز وحروف الصف االول االثالث والرابع  -6

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 8 0 .عن برنامج الطباعة العربي :مقدمة 

o .8 0 التدريب على الصفوف واستخدامات لوحة املفاتيح املختلفة 

o 8 0 االرتكاز. صف 

o 8 0 .صف االرتكاز مع مفتاح العالي 

o .8 0 الصف الثالث 
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o .8 0 الصف األول 

o 8 0 .الصف األول مع مفتاح العالي 

o .8 0 الصف الرابع 

o .8 0 الصف الرابع مع مفتاح العالي 

o .8 0 مفاتيح عالمات التشكيل والرتقيم املختلفة 

o .8 0 الطباعة بالسرعة املطلوبة 

 اجملموع
0 96 

96 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 إتباع تعليمات سالمة املكان. .1  .1

 .يف دليل السالمة تاإللتزام بتعليمات السالمة كما ورد .2  .2

 ايافظة على سالمة األجهزة . .3  .3

 اتباع إجراءات السالمة عند استخدام األدوات. .4  .4

 ترتيب املكان بعداالنتهاء من التمرين. .5  .5

 .اجللوس قبل املغادرةترتيب مكان  .6  .6

 .ارتداء املالبس املناسبة للتدريب .7  .7

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :مقدمة نظرية عن برنامج التدريب على الطباعة العربي وتتمثل يف 10

 .متطلبات التدريب على الطباعة 

 .كيفية حساب السرعة 

  على حدة وعلى الصفوف معًا.كيفية العمل على كل صف 

 .املالحظة املباشرة

 .التدريب العملي

 .التحريرية االختبارات واالعمال

مراجع 

 املوضوع
1.  

حقيبة مهارات الطباعة العربي يف موقع ادارة املناهج ) املؤسسة العامة للتدريب التقنية 

 .واملهين(

 :صف االرتكاز 17

 العالي صف االرتكاز مع مفتاح. 

 .املباشرة املالحظة

 .التدريب العملي

 .التحريرية االختبارات واالعمال

مراجع 

 املوضوع
1 

حقيبة مهارات الطباعة العربي يف موقع ادارة املناهج ) املؤسسة العامة للتدريب التقنية 

 .واملهين(
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :الصف الثالث 17

 العالي مع مفتاح الصف الثالث. 

 .املالحظة املباشرة

 .التدريب العملي

 .التحريرية االختبارات واالعمال

مراجع 

 املوضوع
1 

حقيبة مهارات الطباعة العربي يف موقع ادارة املناهج ) املؤسسة العامة للتدريب التقنية 

 .واملهين(

 :الصف األول 17

 العالي فتاحل مع مالصف االو. 

 .املالحظة املباشرة

 .التدريب العملي

 .التحريرية االختبارات واالعمال

مراجع 

 املوضوع
1 

حقيبة مهارات الطباعة العربي يف موقع ادارة املناهج ) املؤسسة العامة للتدريب التقنية 

 .واملهين(

 :الصف الرابع 15

 العالي الصف الرابع مع مفتاح. 

 .املالحظة املباشرة

 .التدريب العملي

 .التحريرية االختبارات واالعمال

مراجع 

 املوضوع
 .الطباعة العربي يف موقع ادارة املناهج ) املؤسسة العامة للتدريب التقنية واملهين(حقيبة مهارات  1

 .املالحظة املباشرة :مفاتيح عالمات التشكيل والرتقيم املختلفة 8

 .التدريب العملي

 االختبارات واالعمال

 .التحريرية

مراجع 

 املوضوع
 .املناهج ) املؤسسة العامة للتدريب التقنية واملهين(حقيبة مهارات الطباعة العربي يف موقع ادارة  1

 :طباعة عدد من املقاالت والرسائل املختلفة األغراض 12

  الطباعة بالسرعة والدقة املطلوبة مع إجراء حترير اتقان

 الصحيح. بالشكل  و اخلطابات الرسائلوتنسيق 

 .املالحظة املباشرة

 .التدريب العملي

 .التحريرية االختبارات واالعمال

مراجع 

 املوضوع

 .حقيبة مهارات الطباعة العربي يف موقع ادارة املناهج ) املؤسسة العامة للتدريب التقنية واملهين( 1

 ال يوجد مرجع 2

 

 1 املراجع
حقيبة مهارات الطباعة العربي يف موقع ادارة املناهج ) املؤسسة العامة للتدريب التقنية 

 .واملهين(
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 أدار 152 الرمز مهارات الطباعة إجنليزي املقرراسم 

 حال101 متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   3  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   2  حماضرة

   2  عملي

   0  مترين

 وصف املقرر:

املفاتيح االجنليزية يف احلاسُب ايفلي دون النظر اليها وبسُرعة   يتم يف هذا املقرر تدريب املتدرب على اسُتخدام لوحة  

على صُُُُُف االرتكاز والصُُُُُف األول والصُُُُُف الثالث والصُُُُُف الرابع مع الرتكيز على التمارين  والتدريب  ودقة حمددة

   .العملية لزيادة مهارات املتدرب

 اهلدف العام من املقرر: 

ُُاب املتدرب  ُُب ايفلي دون  يهدف هذا املقرر إلي إكسُ ُُتخدام لوحة املفاتيح االجنليزية باحلاسُ املهارات العملية يف اسُ

 النظر اليها بالسرعة والدقة املطلوبة.

 على أن:وبكفاءة أن يكون املتدرب قادرًا األهداف التفصيلية للمقرر:   

 جيلس اجللسة الصحيحة أمام لوحة املفاتيح.-1  -1

 املختلفة.جزاء لوحة املفاتيح أ حيدد-2  -2

 اخلاصه والعالماتمفاتيح االرقام  و يطبع على حروف صف االرتكاز وحروف الصف االول االثالث والرابع-3  -3

 يكتب مجيع األرقام واملفاتيح اخلاصة بدون النظر إىل لوحة املفاتيح.-4  -4

 على احلاسب.وينسق الرسائل أو اخلطابات بالشكل الصحيح ر حير-5  -5

 . اخلاصه والعالماتمفاتيح االرقام  و يطبع على حروف صف االرتكاز وحروف الصف االول االثالث والرابع-6  -6

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o  8 0 .جنليزياالبمقدمة عن برنامج الطباعة 

o .8 0 التدريب على الصفوف واستخدامات لوحة املفاتيح املختلفة 

o .8 0 صف االرتكاز 

o 8 0 .صف االرتكاز مع مفتاح العالي 

o .8 0 الصف الثالث 

o .8 0 الصف األول 

o 8 0 .الصف األول مع مفتاح العالي 
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o .8 0 الصف الرابع 

o .8 0 الصف الرابع مع مفتاح العالي 

o .8 0 مفاتيح عالمات التشكيل والرتقيم املختلفة 

o 8 0 عة املطلوبة.الطباعة بالسر 

 اجملموع
0  96 

96 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 إتباع تعليمات سالمة املكان.   .1

 .يف دليل السالمة دتاإللتزام بتعليمات السالمة كما ور  .2

 ايافظة على سالمة األجهزة .  .3

 اتباع إجراءات السالمة عند استخدام األدوات.  .4

 ترتيب املكان بعداالنتهاء من التمرين.  .5

 .ترتيب مكان اجللوس قبل املغادرة  .6

 .ارتداء املالبس املناسبة للتدريب  .7

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 وتتمثل يف: جنليزياالمقدمة نظرية عن برنامج التدريب على الطباعة  10

 .متطلبات التدريب على الطباعة 

 .كيفية حساب السرعة 

  العمل على كل صف على حدة وعلى الصفوف معًا.كيفية 

 .املالحظة املباشرة

 .التدريب العملي

 .التحريرية االختبارات واالعمال

مراجع 

 املوضوع
1 

حقيبة مهارات الطباعة االجنليزيفي موقع ادارة املناهج ) املؤسسة العامة للتدريب التقنية 

 .واملهين(

 :صف االرتكاز 17

  العالي مفتاحصف االرتكاز مع. 

 .املالحظة املباشرة

 .التدريب العملي

 .التحريرية االختبارات واالعمال

مراجع 

 املوضوع
1 

حقيبة مهارات الطباعة االجنليزيفي موقع ادارة املناهج ) املؤسسة العامة للتدريب التقنية 

 .واملهين(

 :الصف الثالث 17

 العالي الصف الثالثمع مفتاح. 

 .املالحظة املباشرة

 .التدريب العملي

 .التحريرية االختبارات واالعمال



 القسم

  التقنية اإلدارية
224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 

 التخصص

 إدارة مكتبية
 

 72من 30

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع
1 

يف موقع ادارة املناهج ) املؤسسة العامة للتدريب التقنية  حقيبة مهارات الطباعة االجنليزي

 .واملهين(

 :الصف األول 17

 العالي ع مفتاحالصف االول م. 

 .املالحظة املباشرة

 .التدريب العملي

 .التحريرية واالعمالاالختبارات 

مراجع 

 املوضوع
1 

حقيبة مهارات الطباعة االجنليزيفي موقع ادارة املناهج ) املؤسسة العامة للتدريب التقنية 

 .واملهين(

 :الصف الرابع 15

 العالي الصف الرابع مع مفتاح. 

 .املالحظة املباشرة

 .التدريب العملي

 .التحريرية االختبارات واالعمال

مراجع 

 املوضوع
1 

حقيبة مهارات الطباعة االجنليزيفي موقع ادارة املناهج ) املؤسسة العامة للتدريب التقنية 

 .واملهين(

 .املالحظة املباشرة :مفاتيح عالمات التشكيل والرتقيم املختلفة 8

 .التدريب العملي

 .التحريرية االختبارات واالعمال

مراجع 

 املوضوع
1 

االجنليزي يف موقع ادارة املناهج ) املؤسسة العامة للتدريب التقنية حقيبة مهارات الطباعة 

 .واملهين(

 :طباعة عدد من املقاالت والرسائل املختلفة األغراض 12

  تقان الطباعة بالسرعة والدقة املطلوبة مع إجراء حترير ا

 بالشكل الصحيح. اتاخلطاب و الرسائلوتنسيق 

 .املالحظة املباشرة

 .التدريب العملي

 .التحريرية االختبارات واالعمال

مراجع 

 املوضوع
1 

حقيبة مهارات الطباعة االجنليزيفي موقع ادارة املناهج ) املؤسسة العامة للتدريب التقنية 

 .واملهين(

 

 .حقيبة مهارات الطباعة االجنليزيفي موقع ادارة املناهج ) املؤسسة العامة للتدريب التقنية واملهين( 1 املراجع

 

 

 

 

 



 القسم

  التقنية اإلدارية
224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 

 التخصص

 إدارة مكتبية
 

 72من 31

 دارا 111 لرمزا اإلتصاالت اإلدارية سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   4  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   2  حماضرة

   4  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

من  االتصاالت االدارية ل اعملنهوض بأاملهارات الالزمة لواملعارف يف هذا املقرر يتم تدريب املتدرب على اإلملام ب

عداد إ من قبيل هذه األعمالجتعله قادرًا على فهم طبيعة  اليتخالل جمموعة من املعارف النظرية واملهارات العملية 

اإلدارية والنماذج  وحترير املراسالت اإلدارية بالطريقة الصحيحة ومعاجلة أعمال الربيد الوارد والصادر وإعداد التقارير

 .ومعاجلة حفظ وتنظيم ايفوظاتاإلدارية 

 هلدف العام من املقرر: ا

 

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:

 يستخدم وسائل االتصال املناسبة وحيديد انواع االتصاالت واملهارة املطلوبة يف االتصال الفعال. -1 

 .أنواع املراسالت الربيدية الصادرة والواردة يعدد -2 

 .أنواع املرسالت اإلدارية حيدد -3 

 .يعدد أنواع التقارير اإلدارية -4 

 .املقصود بايفوظات يشرح -5 

 .ُيرّمز  ويصنف ويتلف ايفوظات.  -6 

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o  8 4 الوارد والصادر واملتابعة.معاجلة أعمال الربيد 

o 7 3 (.إجراءات املراسالت االدارية) املراسالت اإلدارية 

o 7 3 .التقارير اإلدارية 

o .7 3 النماذج اإلدارية 

o .7 4 نظام احملفوظات 

o .7 4 تصنيف احملفوظات 
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o .7 4 فهرسة احملفوظات 

o .7 4 ترميز احملفوظات 

o .7 3 اتالف احملفوظات 

 اجملموع
32 64 

96 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 إتباع تعليمات سالمة املكان.  -1

 اإللتزام بتعليمات السالمة كما ورد يف دليل السالمة.  -2

 ايافظة على سالمة اإلجهزة.  -3

 .ترتيب املكان بعد االنتهاء من العمل  -4

 إرتداء املالبس املناسبة للتدريب.  -5

 
 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 .الوحدة األوىل : اإلتصاالت اإلدارية 18

 .مفهوم االتصال 

 .طرق االتصال 

 .انواع االتصال 

 .عناصر عملية االتصال 

  .معوقات عملية االتصال 

 .زيادة فعالية االتصال 

 تدريبات الوحدة األوىل. 

 

 .التحريرية االختبارات واالعمال

 .الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي

 

 

مراجع 

 املوضوع
 

اإلسكندرية ، الدار اجلامعية  امحد ماهر،كيف ترفع مهاراتك االدارية يف االتصال

. 70إىل صفحة  24م( من صفحة  2015)  

 .:  أعمال الربيدالثانيةالوحدة  15

 مفهوم الربيد. 

 أهمية أعمال الربيد. 

 فئات الربيد ايلي. 

  اإللكرتونيالربيد. 

 الرمز الربيدي. 

 بعض ايفالت الربيدية. 

  القواعد الواجب مراعاتها يف تنظيم أعمال الربيد. 

 .التحريرية االختبارات واالعمال

 .الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي

 



 القسم

  التقنية اإلدارية
224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 

 التخصص

 إدارة مكتبية
 

 72من 33

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 .إجراءات الربيد

 الربيد الوارد.    

 الربيد الصادر.   

 .متابعة الربيد       

  االستعالمات. 

 تدريبات الوحدة الثانية. 

مراجع 

 املوضوع
 

من 2014عبدالرمحن بن حسن البييت، السكرتارية بذكاء،مكتيه امللك فهد الوطنية، 

.115إىل صفحة  107صفحة    

 .: املراسالت اإلداريةثالثةالوحدة ال 14

 مفهوم املراسالت. 

 أهمية املراسالت الكتابية. 

 مهارات  ، مهارات القراءة) مهارات املراسالت الكتابية

 .(الكتابة

 أنواع الكتابة اإلدارية. 

 )مفهوم الرسالة اإلدارية ) أو اخلطاب اإلداري.  

 أجزاء )مكونات ( الرسالة. 

 بعض أنواع الرسائل. 

 املذكرات اإلدارية. 

 مفهوم املذكرة. 

 موضوع املذكرة. 

 الشكل العام للمذكرة. 

 ثالثةتدريبات الوحدة ال. 

 .التحريرية واالعمالاالختبارات 

 .الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي

 

 

مراجع 

 املوضوع

اإلسكندرية ، الدار اجلامعية  امحد ماهر،كيف ترفع مهاراتك االدارية يف االتصال 

. 419إىل صفحة 350م( من صفحة  2015)  
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 

 التخصص

 إدارة مكتبية
 

 72من 34

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 .: التقارير اإلداريةالرابعةالوحدة  15

 مفهوم التقرير. 

  التقريرأهمية. 

 اهداف كتابة التقارير. 

 فوائد استعمال التقارير. 

 ملاذا نكتب التقارير ؟ 

 التقارير اجليدة مواصفات. 

 أنواع التقارير. 

 خطوات كتابة التقرير. 

 مكونات ) أجزاء ( التقرير. 

 رابعةتدريبات الوحدة ال. 

 .التحريرية االختبارات واالعمال

 .الشفوية االختبارات واالعمال

 .العملي التدريب

 

 
اإلسكندرية ، الدار اجلامعية  امحد ماهر،كيف ترفع مهاراتك االدارية يف االتصال 

. 463إىل صفحة 421م( من صفحة  2015)  

 .ة: النماذج اإلداريةامسالوحدة اخل 16

 مفهوم النموذج. 

 أهمية النماذج. 

 أنواع النماذج. 

 تصميم النماذج. 

 واجبات مصممو النماذج. 

  امسالوحدة اخلتدريبات. 

 .التحريرية االختبارات واالعمال

 .الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي

 

مراجع 

 املوضوع

اإلسكندرية ، الدار اجلامعية  امحد ماهر،كيف ترفع مهاراتك االدارية يف االتصال 

.487 إىل صفحة 465م( من صفحة  2015)   
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 

 التخصص

 إدارة مكتبية
 

 72من 35

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 .الوحدة السادسة : نظام احملفوظات 17

  ايفوظاتمفهوم. 

 أهمية وأهداف ايفوظات. 

 .املتطلبات الالزمة إلدارة ايفوظات 

 أنواع الوثائق و ايفوظات. 

 طرق احلفظ. 

 القواعد العامة للحفظ. 

 احلكومة اإللكرتونية. 

 أهداف احلكومة اإللكرتونية. 

 األرشفة اإللكرتونية. 

 التنظيم الفين للمحفوظات. 

 .أواًل : التصنيف

 لتصنيف.مفهوم ا 

 .أهمية وفوائد التصنيف 

 .طرق التصنيف 

 .إجيابيات وسلبيات طرائق التصنيف 

 .ثانيًا : الرتميز 

 مفهوم الرتميز.  

 أهمية وفوائد الرتميز. 

 انواع الرتميز. 

 .ثالثا :  الفهرسة

  الفهرسةمفهوم. 

 العالقة بني احلفظ والفهرسة. 

 أهمية الفهرسة. 

  بها.متطلبات الفهرسة وكيفية القيام 

 .أنواع الفهارس 

 .اجيابيات وسلبيات الفهارس 

 .الفهرس اإللكرتوني 

 الفرز والرتحيل واإلتالف.  

 السادسةتدريبات الوحدة. 

 .التحريرية االختبارات واالعمال

 .الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي

 

 



 القسم
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 

 التخصص

 إدارة مكتبية
 

 72من 36

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع

م 2014امللك فهد الوطنية،  عبدالرمحن بن حسن البييت، السكرتارية بذكاء،مكتيه 

.165إىل صفحة 148من صحفة   

 

 

 
1 

امحد ماهر،كيف ترفع مهاراتك االدارية يف االتصال،)الدار اجلامعية ،  االسكندرية 

 .م(2014

 .م2014عبدالرمحن بن حسن البييت، السكرتارية بذكاء،مكتيه امللك فهد الوطنية،  2
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 

 التخصص

 إدارة مكتبية
 

 72من 37

 أدار 121 الرمز املكاتبإدارة وتقنيات  سم املقررا

 أدار 101 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   4  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  

 )ساعة/أسبوع(

   2  حماضرة

   4  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

فيها  ةستخدمملااحلديثة  تقنياتالمهارات إدارة املكاتب وو معارفيف هذا املقرر يتم تدريب املتدرب على 

يف اجناز املستخدمة احلديثة مفهوم املكتب وطبيعة عمله وتنظيمه وتصميمه والتقنيات حيث يتناول هذا املقرر 

 .االعمال املكتبية

 هلدف العام من املقرر: ا

 يهدف هذا املقرر إلي إكساب املتدرب املهارات املعرفية والعملية األولية إلدارة املكاتب.

 :   التفصيلية للمقررألهداف ا

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:

 مفهومًا مناسبًا إلدارة املكاتب. حيدد  .1 

 حيدد خصائص التنظيم املكتيب وخطوات تنظيمه. .2 

 يعدد املبادئ العامة لتصميم املكتب. .3 

 خيتار االثاث املكتيب املناسب. .4 

 .وكيفية استخدامها حيدد التقنيات املكتبية املناسبة للمكتب .5 

  

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o .11 6 اإلدارة املكتبية 

o .11 5 املكتب 

o 11 5 .تصميم املكتب 

o 10 5 .البيئة املادية للمكتب واألثاث املكتيب 

o 10 5 .متطلبات املكتب من املواد واملستلزمات 

o 11 6 .التقنيات املكتبية 

 اجملموع
32 64 

96 
 



 القسم
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 

 التخصص

 إدارة مكتبية
 

 72من 38

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 إتباع تعليمات سالمة املكان.  .1

 اإللتزام بتعليمات السالمة كما ورد يف دليل السالمة.  .2

 ايافظة على سالمة األجهزة .  .3

 اتباع إجراءات السالمة عند استخدام األدوات.  .4

 ترتيب املكان بعداالنتهاء من التمرين.  .5

 مكان اجللوس قبل املغادرة.ترتيب   .6

 .ارتداء املالبس املناسبة للتدريب  .7

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 .اإلدارة املكتبيةالوحدة االوىل:  16

 أصل اإلدارة املكبية. 

 اإلدارة املكتبية احلديثة. 

 أهمية اإلدارة املكتبية احلديثة. 

 املكتبية وظائف اإلدارة.  

 تطبيقات. 

 .التحريرية االختبارات واالعمال

 .الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي

 

مراجع 

 املوضوع
1-  

عبد احلميد رضا عبد اللطيف، بشري إبراهيم زنداح، اإلدارة املكتبية وأعمال 

أىل  13هُ من صحفة 1408،معهد االدارة العامة السكرتارية يف األجهزة احلكومية

.24صفحة   
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 

 التخصص

 إدارة مكتبية
 

 72من 39

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 الوحدة الثانية: املكتب. 13

 مفهوم املكتب.  

 تعريف املكتب. 

 أنشطة املكتب. 

 مدير املكتب. 

 عالقات مدير املكتب. 

 تنظيم املكتب. 

 أهمية تنظيم املكتب. 

 خصائص التنظيم املكتيب اجليد. 

 املبادئ العامة لتنظيم املكتب. 

 خطوات تنظيم املكتب. 

 تطبيقات. 

 .التحريرية واالعمالاالختبارات 

 .الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي

 

مراجع 

 املوضوع
1 

وأعمال  .عبد احلميد رضا عبد اللطيف، بشري إبراهيم زنداح، اإلدارة املكتبية

أىل  25من صحفة  ،ه1408ُ،معهد االدارة العامة السكرتارية يف األجهزة احلكومية

.101صفحة   

 .تصميم املكتبالثالثة :الوحدة  13

 مفهوم تصميم املكتب. 

  املكتب وفوائد تصميمأهمية. 

 املبادئ العامة لتصميم املكتب. 

 أنواع املكتب. 

 تطبيقات. 

 .التحريرية االختبارات واالعمال

 .الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي

 

 

مراجع 

 املوضوع

عبد احلميد رضا عبد اللطيف، بشري إبراهيم زنداح، اإلدارة املكتبية وأعمال السكرتارية   -1

.210أىل صفحة  181من صحفة هُ 1408،معهد االدارة العامة يف األجهزة احلكومية  
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين
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 التخصص

 إدارة مكتبية
 

 72من 40

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات
 

 الوحدة الرابعة: البيئة املادية للمكتب.

 سلبيات عدم اإلهتمام بعناصر بيئة العمل.  

  اجيابيات حتسني بيئة العمل. 

 عناصر البيئة املادية للمكتب. 

 العناصر املباشرة لبيئة العمل. 

 األثاث املكتيب. 

 مفهوم األثاث املكتيب. 

 عوامل إختيار األثاث املكتيب. 

 انواع األثاث املكتيب. 

 . متطلبات املكتب من املواد واملستلزمات 

 تطبيقات. 

 .التحريرية االختبارات واالعمال

 .الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي

 

 

مراجع 

 املوضوع

عبد احلميد رضا عبد اللطيف، بشري إبراهيم زنداح، اإلدارة املكتبية وأعمال السكرتارية   -1

.210أىل صفحة  181هُ من صحفة 1408،معهد االدارة العامة يف األجهزة احلكومية  

 الوحدة اخلامسة: متطلبات املكتب. 16

 . نثريات ورقية منوعة 

 قرطاسية. 

 تقنيات واجهزة مكتبية.  

 تطبيقات. 

 التقنيات املكتبية:

 جهاز احلاسب ايفلي. 

 آلة التصوير. 

 جهاز الفاكس. 

 جهاز الطابعة. 

 املاسح الضوئي. 

 أجهزة السنرتال. 

 أجهزة العرض. 

 جهاز فرامة الورق. 

 .التحريرية االختبارات واالعمال

 .الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي

 

مراجع 

 املوضوع

عبدالرمحن بن حسن البييت، السكرتارية بذكاء،مكتيه امللك فهد الوطنية،   -1

.47أىل صفحة  42من صحفة  م2014  
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 التخصص

 إدارة مكتبية
 

 72من 41

 املراجع

 .م2014عبدالرمحن بن حسن البييت، السكرتارية بذكاء،مكتيه امللك فهد الوطنية،  1

2 
عبد احلميد رضا عبد اللطيف، بشري إبراهيم زنداح، اإلدارة املكتبية وأعمال السكرتارية 

 .ه1408ُ،معهد االدارة العامة يف األجهزة احلكومية
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
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 التخصص

 إدارة مكتبية
 

 72من 42

 
 

 

 أدار 222 الرمز إجراءات السكرتارية  اسم املقرر

 أدار111 متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  4   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  4   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

من خالل  ومدير املكتب ل السُُُُُُُُُُُُُُُُُُُكرتري اعميف هذا املقرر يتم تدريب املتدرب على اإلملام باملهارات الالزمة أل

ُُاالات ت العملية اجمموعة من املعارف النظرية واملهار اليت جتعله قادرًا على فهم هذه األعمال من قبيل معاجلة اإلتصُُُُُُُُُُ

 استقبال الزوار.وتنظيم املواعيد و، وترتيب السفريات  ،عقد االجتماعات وإدارتهااهلاتفية و

 اهلدف العام من املقرر:

 يهدف هذا املقرر إلي إكساب املتدرب معارف ومهارات أعمال السكرتارية.       

 على أن:وبكفاءة  أن يكون املتدرب قادرًااألهداف التفصيلية للمقرر:   

 .ُيعرف السكرتارية والسكرتري وحيدد أهميتها وصفات السكرتري وموقعه من اهليكل       التنظيمي .1  .1

 حيدد تعريف اإلتصال اهلاتفي.  .2  .2

 االجتماعات.حيدد تعريف  .3  .3

 .أنواع االجتماعات ينظم .4  .4

 .املقصود ببعض املصطلحات اخلاصة باالجتماعات مييز .5  .5

 .واجبات ومسؤوليات مدير املكتب يف االجتماعات يصف .6  .6

 .املقصود بالسفريات يوضح .7 

 .اجلهات اليت ترتب سفر الرئيس يشري إىل .8 

 .مبادئ استقبال الزوار ينسق .9 

 .يصنف الزوار .10 

 .متام مقابلة الرئيسإيذكر خطوات  .11 

 .مقابلة الرئيسينهي أو يلغي  .12 
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 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o  السكرتاريةمفهوم. 

8 17 
o .اهمية السكرتارية 

o السكرتارية. أنواع 

o .وظائفها  صفات ومهارات شاغل وظيفة السكرتري 

o  14 5 .(الواردة والصادرة)معاجلة املكاملات االتصاالت اهلاتفية 

o 10 7 .تنظيم االجتماعات 

o 10 5 .ترتيب السفريات 

o  13 7 .واستقبال الزوارتنظيم املواعيد 

 اجملموع
32 64 

96 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 إتباع تعليمات سالمة املكان. .1 

 .اإللتزام بتعليمات السالمة كما ورد يف دليل السالمة .2 

 ايافظة على سالمة األجهزة . .3 

 اتباع إجراءات السالمة عند استخدام األدوات. .4 

 ترتيب املكان بعداالنتهاء من التمرين. .5 

 .ترتيب مكان اجللوس قبل املغادرة .6 

 .ارتداء املالبس املناسبة للتدريب .7 

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 .مفهوم السكرتارية وأهميتها: األوىلالوحدة  27

 مفهوم السكرتارية.  

 أهمية السكرتارية. 

 أنواع السكرتارية. 

 بعض اخلصائص واملهارات الواجب توافرها يف السكرتري. 

 أبرز وظائف اإلدارة وعالقتها بالسكرتارية. 

 موقع السكرتري على اخلريطة التنظيمية. 

 وظائف السكرتارية. 

 .التحريرية االختبارات واالعمال

 .الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  يف تنظيم وإدارة مكتب الرئيسدور السكرتري. 

 تدريبات الوحدة األوىل. 

مراجع 

 املوضوع
1 

 م2014عبدالرمحن بن حسن البييت، السكرتارية بذكاء،مكتيه امللك فهد الوطنية، 

 .43أىل صفحة  23من صحفة 

 .: االتصاالت اهلاتفيةالثانيةالوحدة  21

 مفهوم وأهمية االتصال اهلاتفي. 

 االستخدام األمثل لالتصال اهلاتفي. 

 والصادرة اتفية ومعاجلة االتصاالت الواردةالشخصية اهل. 

 أجهزة االتصال اهلاتفي. 

  الثانيةتدريبات الوحدة. 

 .التحريرية االختبارات واالعمال

 .الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي

 

مراجع 

 املوضوع
1 

 م2014عبدالرمحن بن حسن البييت، السكرتارية بذكاء،مكتيه امللك فهد الوطنية، 

 .106أىل صفحة  103من صحفة 

 .ماهية االجتماعاتالوحدة الثالثة:  16

 مفهوم وأهمية االجتماعات. 

 أهداف االجتماعات. 

 أنواع االجتماعات. 

  االجتماعات املستخدمة يفالتعبريات واملصطلحات. 

 .واجبات ومسؤوليات مدير املكتب يف تنظيم االجتماعات 

 .التحريرية االختبارات واالعمال

 .الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي

 

مراجع 

 املوضوع
1 

عبدالرمحن بن حسن البييت، السكرتارية بذكاء،مكتيه امللك فهد الوطنية، 

 .132أىل صفحة  117من صحفة  م2014

 .ترتيب السفرياتالوحدة الرابعة:  16

 .مفهوم السفريات 

 .أسباب ودوافع السفريات 

 .اجلهات اليت تقوم برتتيب السفريات 

 .التخطيط لرتتيب السفريات 

 .مسؤوليات مدير املكتب عند سفر الرئيس 

 .التحريرية االختبارات واالعمال

 .الشفوية االختبارات واالعمال

 .العمليالتدريب 

 

1 
 م2014عبدالرمحن بن حسن البييت، السكرتارية بذكاء،مكتيه امللك فهد الوطنية، 

 .101أىل صفحة  97من صحفة 
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع
2 

صالح الدين ادريس عبدالرحيم ادريس، السكرتارية واملساندة االدارية من واقع التجربه 

 .84أىل صفحة  82من صحفة  ه1436ُ،مكتيه امللك فهد الوطنية، 

 .تنظيم املواعيد واستقبال الزوارالوحدة اخلامسة:  17

 مفهوم وأهمية العالقات العامة. 

 املبادئ واألسس العلمية يف استقبال الزوار. 

 دور مدير املكتب فيما يتعلق باستقبال الزوار وكبار الضيوف. 

 طريقة تنظيم املواعيد. 

  يف االستقبال إتباعهاالقواعد الواجب. 

 تصنيف الزوار. 

  متام املقابلةإخطوات. 

 كيفية إنهاء املقابلة. 

 كيفية إلغاء املقابلة. 

 .التحريرية االختبارات واالعمال

 .الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي

 

مراجع 

 املوضوع
1 

 م2014عبدالرمحن بن حسن البييت، السكرتارية بذكاء،مكتيه امللك فهد الوطنية، 

 .71أىل صفحة 67من صحفة 

 

 املراجع

1 
عبدالرمحن بن حسن البييت، السكرتارية بذكاء،مكتيه امللك فهد الوطنية، 

 .م2014

2 
صالح الدين ادريس عبدالرحيم ادريس، السكرتارية واملساندة االدارية من واقع 

 .ه1436ُالتجربه ،مكتيه امللك فهد الوطنية، 
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أدار 241 لرمزا إدارة الوقت اسم املقرر  

  متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  6   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  6   حماضرة

  0   عملي

  0   مترين

 وصف املقرر:

.حيث يتناول هذا املقرر يف هذا املقرر يتم تدريب املتدرب على اإلملام باملعارف واملهارات الالزمة إلدارة الوقت          

 ريثأتالا الفرد يف هالضغوط اليت يواجهدور عاته، ويبرز مضأوتوزيعه وتنظيمه والتعرف على  هختطيطمفهوم الوقت و 

 .ودور التكنولوجيا يف إدارة الوقت وقتالعلى 

 اهلدف العام من املقرر:

 إدارة الوقت.يهدف هذا املقرر إلي إكساب املتدرب املعارف واملهارات الالزمة لتطبيق مفهوم       

 على أن:وبكفاءة أن يكون املتدرب قادرًا    األهداف التفصيلية للمقرر:

 .الوقت وأهميته حيدد تعريف .1 

 للوقت. خططيعد  .2 

 العمل. الوقت حسب أولويات توزيع .3 

 .الوقتيعد خطة لتنظيم  .4 

 بدقه. تعامل معهاالو مضيعات الوقت يعدد .5 

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 0 10 .مفاهيم أساسية 

o 0 15 .ختطيط الوقت 

o 0 11 .توزيع الوقت 

o 0 10 .تنظيم الوقت 

o 0 15 .مضيعات الوقت 

o  0 15 .احلياةإدارة الوقت وضغوط 

o  0 20 الوقت.التكنولوجيا وإدارة 

 اجملموع
96 0 

96 
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 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 إتباع تعليمات سالمة املكان. .1 

 اإللتزام بتعليمات السالمة كما ورد يف دليل السالمة. .2 

 ايافظة على سالمة األجهزة . .3 

 اتباع إجراءات السالمة عند استخدام األدوات. .4 

 ترتيب املكان بعداالنتهاء من التمرين. .5 

 ترتيب مكان اجللوس قبل املغادرة. .6 

 .ارتداء املالبس املناسبة للتدريب .7 

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

20 

 
 ادارة الوقت مفاهيم أساسية.الوحدة األوىل : 

  مفهوم إدارة الوقت. 

 أنواع الوقت. 

 .خصائص الوقت 

 اهمية الوقت. 

 اهمية الوقت يف األسالم. 

 اهمية الوقت للفرد. 

 اهمية الوقت للمنظمة.  

  اهمية الوقت للمجتمع. 

 .التحريرية االختبارات واالعمال

 .الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي

 

مراجع 

 املوضوع
1 

اىل  19هُ من صفحة 1430والنشر  ابراهيم الفقي، ادارة الوقت، مكتبة ابداع لالعالم

 .35صفحة 

 .التعامل بفعالية مع مضيعات الوقتالوحدة الثانية :  15

 مظاهر اإلدارة السيئة للوقت. 

 تنظيم الوقت وتسجيله. 

 مفهوم واهمية تنظيم الوقت. 

 خطوات تنظيم الوقت. 

 امور تساعد على تنظيم الوقت. 

 تسجيل الوقت وحتليله. 

 سجالت الوقت. 

 الذاتي التشخيص. 

 حتليل الوقت. 

 .التحريرية االختبارات واالعمال

 .الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 حتديد مضيعات الوقت. 

 مبادئ استغالل الوقت. 

 .الوصايا العشر 

 التعامل بفعالية مع مضيعات الوقت. 

مراجع 

 املوضوع
1 

وتستثمر وقتك(، مكتبة جزيرة الورد فن ادارة الوقت ) كيف تدير حياتك ،  دايلكارنيغي

 . 104  أىل صفحة 3من صفحة –م2010الطبعة االولي  

 .الوحدة الثالثة : األساليب العلمية إلدارة الوقت 15

 ختطيط الوقت. 

 التفويض الفعال لكسب الوقت. 

 االتصال الفعال لكسب الوقت. 

 التعامل بفعالية مع التأجيل. 

  الوقتتعلم عادات جيده الستثمار. 

 .التحريرية االختبارات واالعمال

 .الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي

 

مراجع 

 املوضوع
1 

فن ادارة الوقت ) كيف تدير حياتك وتستثمر وقتك(، مكتبة جزيرة الورد ،  دايلكارنيغي

 . 150 أىل صفحة  105من صفحة –م2010الطبعة االولي  

 الوقت. الوحدة الرابعة : توزيع 13

 .مفهوم وأهمية توزيع الوقت 

 .كيفية توزيع الوقت 

 .قياس كيفية قضاء وقت العمل 

 كيف تقسم اليوم؟ 

 كيف حتصل على الفائدة القصوى من الوقت؟ 

 منطلقات توزيع الوقت. 

 املعايري املستخدمة لتوزيع الوقت. 

 .التحريرية االختبارات واالعمال

 .الشفوية االختبارات واالعمال

 .العمليالتدريب 

مراجع 

 املوضوع
1 

فن ادارة الوقت ) كيف تدير حياتك وتستثمر وقتك(، مكتبة جزيرة الورد ،  دايلكارنيغي

 . 161أىل صفحة 151من صفحة –م2010الطبعة االولي  

 الوحدة اخلامسة : إدارة الوقت وضغوط العمل. 14

  .مفهوم ضغوط العمل 

 .أنواع ضغوط العمل 

  .اسباب ضغوط العمل 

 . مصادر الضغوط 

 .تشخيص اثار الضغوط 

 .التحريرية االختبارات واالعمال

 .الشفوية االختبارات واالعمال

 التدريب العملي.
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 .اساليبب السيطرة على الضغوط 

 .اسئلة وتطبيقات 

مراجع 

 املوضوع
1 

فن ادارة الوقت ) كيف تدير حياتك وتستثمر وقتك(، مكتبة جزيرة الورد ،  دايلكارنيغي

 .76 أىل صفحة 3من صفحة –م2010الطبعة االولي  

 .الوحدة السادسة : استخدام التقنية احلديثة إلدارة الوقت 19

 التقنية وإدارة الوقت. 

 مفهوم التقنية.  

 املكتب ايفلي. 

 خصائص التقنية احلديثة. 

 اهلاتف. 

 أجهزة الفاكس. 

 آاللي. احلاسب  

 الضوئي. اسحامل  

 .املساعدة الرقمية 

  الردأجهزة. 

 الربيد الصوتي. 

 املفكرة ايفلية. 

 الربيد االلكرتوني. 

 االنرتنت. 

 خدمة اإلجتماع اهلاتفي. 

 املؤمترات اهلاتفية.  

 املؤمترات أو االجتماعات السمعية. 

 اسئلة وتطبيقات. 

 املراجع. 

 التحريرية االختبارات واالعمال

 الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي

 

مراجع 

 املوضوع
1 

عبدالرمحن بن حسن البييت ، السكرتاريةبذكاء ، مكتبة امللك فهد 

 .47إىل   42م.من  2014الوطنية،

 

 

 

 



 القسم

  التقنية اإلدارية
224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 

 التخصص

 إدارة مكتبية
 

 72من 50

 

 

 املراجع

1 
فن ادارة الوقت ) كيف تدير حياتك وتستثمر وقتك(، مكتبة جزيرة الورد ، دايلكارنيغي

 . 76أىل صفحة  3من صفحة  – م2010الطبعة االولي  

2 
من  م2014عبدالرمحن بن حسن البييت، السكرتارية بذكاء،مكتيه امللك فهد الوطنية، 

 .47أىل صفحة  42صحفة 

3 
اىل صفحة  19هُ من صفحة 1430ابراهيم الفقي، ادارة الوقت، مكتبة ابداع لالعالم والنشر 

 .م(2016جرير كارين ليالند وكيث بيلي،ادارة الوقت يف حلظه الطبعة االولي )مكتبتة3

 ) الرياض، مكتبة جرير(.2014، فن إدارة الوقت –ليك ماكينزي، مصيدة الوقت  4
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 أدار 231 الرمز إدارة املوارد البشرية اسم املقرر

 أدار 101 متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 4    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 3    حماضرة

 2    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

ماهية املوارد  حيث يتناول املقرر يف هذا املقرر يتم تدريب املتدرب على اإلملام مبعارف ومهارات إدارة املوارد البشرية     

واألجور والتحفيز والرتقية والتدريب والتعيني البشرية، وتوصيف الوظائف وختطيط املوارد البشرية واإلمداد واالختيار 

 وتقييم أداء العاملني وأنظمة العمل باململكة العربية السعودية.

 اهلدف العام من املقرر:

 يهدف هذا املقرر إلي إكساب املتدرب معارف ومهارات إدارة املوارد البشرية.     

 على أن: وبكفاءة أن يكون املتدرب قادرًااألهداف التفصيلية للمقرر:   

 حيدد ماهية إدارة املوارد البشرية. .1  .1

 .خطوات توصيف الوظائف يصنف .2  .2

 .وارد البشريةكيفية ختطيط امل ينسق .3  .3

 والتعيني. االستقطاب واالختيار عملية يعدد طرق .4  .4

 تدريب العاملني. كيفية ينظم .5  .5

 جور الوظائف.أكيفية حتديد  يضبط .6  .6

 أنواع احلوافز. يصنف .7  .7

 املقصود بالرتقية الداخلية واخلارجية. حيدد .8  .8

 يعدد طرق ومشكالت تقييم أداء العاملني. .9  .9

 نظمة العمل باململكة العربية السعوديةأ يوضح .10  .10
 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 4 5 .ماهية إدارة املوارد البشرية 

o 3 5 .توصيف الوظائف 

o  3 5 .البشريةختطيط املوارد 

o 3 4 .والتعيني اإلمداد ) االستقطاب ( واالختيار 
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o 3 4 .تدريب العاملني 

o 3 5 .األجور 

o 3 5 .التحفيز 

o 3 5 .الرتقية 

o 3 5 .تقييم األداء 

o 4 5 نظمة العمل باململكة العربية السعودية.أ 

 اجملموع
48 32 

80 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 املكان. إتباع تعليمات سالمة  .1

 .اإللتزام بتعليمات السالمة كما ورد يف دليل السالمة  .2

 ايافظة على سالمة األجهزة .  .3

 اتباع إجراءات السالمة عند استخدام األدوات.  .4

 ترتيب املكان بعداالنتهاء من التمرين.  .5

 .ترتيب مكان اجللوس قبل املغادرة  .6

 .ارتداء املالبس املناسبة للتدريب  .7
 

 التفصيلي )النظري والعملي(املنهج 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 .ماهية إدارة املوارد البشريةالوحدة االولي:  12

 مفهوم وأهمية املوارد البشرية. 

 أهداف إدارة املوارد البشرية. 

 بيئة إدارة املوارد البشرية. 

 وظائف إدارة املوارد البشرية. 

 .التحريرية االختبارات واالعمال

 .الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي

مراجع 

 املوضوع
1 

مدني عبالقادر عالقي ،ادارة املورد البشرية الطبعة اخلامسة )مكتبة خوارزم العلمية 

 .96إىل صفحة 65هُ( من صفحة 1435

 .توصيف الوظائفالوحدة الثانية:  7

 الوظائف حتليل تعريف. 

 الوظائف حتليل اهمية. 

  الوظائف حتليلخطوات. 

 طرق مجع البيانات اخلاصة بتحليل الوظائف. 

 توصيف الوظائف. 

 .التحريرية االختبارات واالعمال

 .الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي
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 التفصيلي )النظري والعملي(املنهج 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 متطلبات الوظائف. 

 تصميم الوظائف 

مراجع 

 املوضوع
1 

عالقي ،ادارة املورد البشرية الطبعة اخلامسة )مكتبة خوارزم العلمية  مدني عبالقادر

 . 142إىل صفحة  117هُ( من صفحة 1435

 .ختطيط املوارد البشريةالوحدة الثالثة:  8

 مفهوم ختطيط املوارد البشرية. 

 أهمية ختطيط املوارد البشرية. 

 خطوات ختطيط املوارد البشرية. 

 .التحريرية االختبارات واالعمال

 .الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي

 

مراجع 

 املوضوع
1 

مدني عبالقادر عالقي ،ادارة املورد البشرية الطبعة اخلامسة )مكتبة خوارزم العلمية 

 .185إىل صفحة  156هُ( من صفحة 1435

 .والتعيني اإلمداد )االستقطاب( واالختيارالوحدة الرابعة:  9

 اإلمداد: -أ

 مفهوم اإلمداد. 

 ساليب اإلمدادأ. 

 العوامل املؤثرة على اإلمداد. 

 مصادر املوارد البشرية. 

 :االختيار -ب

 مفهوم االختيار. 

 مراحل االختيار. 

 وسائل االختيار. 

 .التعيني: مفهومه وأهدافه ومعوقاته 

 .التحريرية االختبارات واالعمال

 .الشفوية االختبارات واالعمال

 .العمليالتدريب 

مراجع 

 املوضوع
1 

مدني عبالقادر عالقي ،ادارة املورد البشرية الطبعة اخلامسة )مكتبة خوارزم العلمية 

 .228إىل صفحة  199هُ( من صفحة 1435

 التدريب:الوحدة اخلامسة:  8

 مفهوم التدريب. 

 مداخل التدريب. 

 أنواع برامج التدريب. 

 مراحل التدريب. 

 .التحريرية االختبارات واالعمال

 .الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي
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 التفصيلي )النظري والعملي(املنهج 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع
1 

مدني عبالقادر عالقي ،ادارة املورد البشرية الطبعة اخلامسة )مكتبة خوارزم العلمية 

 . 367إىل صفحة  349هُ( من صفحة 1435

 .جوراألالوحدة السادسة:  7

 جرمفهوم األ. 

 تقييم الوظائف. 

  الوظائفطرق تقييم. 

 .التحريرية االختبارات واالعمال

 .الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي

مراجع 

 املوضوع
1 

مدني عبالقادر عالقي ،ادارة املورد البشرية الطبعة اخلامسة )مكتبة خوارزم العلمية 

 . 512إىل صفحة  491هُ( من صفحة 1435

 .التحفيزالوحدة السابعة:  8

  التحفيزمفهوم. 

 أنواع احلوافز. 

 .التحريرية االختبارات واالعمال

 .الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي

مراجع 

 املوضوع
1 

مدني عبالقادر عالقي ،ادارة املورد البشرية الطبعة اخلامسة )مكتبة خوارزم العلمية 

 550إىل صفحة  520هُ( من صفحة 1435

 .األداءتقييم الوحدة الثامنة:  13

 مفهوم تقييم األداء. 

 مزايا تقييم أداء العاملني. 

 مشكالت تقييم أداء العاملني. 

 مراحل تقييم األداء. 

 .التحريرية االختبارات واالعمال

 .الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي

مراجع 

 املوضوع
1 

عالقي ،ادارة املورد البشرية الطبعة اخلامسة )مكتبة خوارزم العلمية  مدني عبالقادر

 . 332إىل صفحة  309هُ( من صفحة 1435

 .أنظمة العمل يف اململكة العربية السعوديةالوحدة التاسعة:  8

 نظام العمل والعمال. 

 نظام اخلدمة املدنية. 

 .التحريرية االختبارات واالعمال

 .الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي

مراجع 

 املوضوع

  نظام العمل والعمال مبوقع املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. 1

  .نظام اخلدمة املدنية مبوقع وزارة اخلدمة املدنية 2
 

 املراجع

1. 1 
مدخل اسرتاتيجي ملنظمات االعمال -عاصم عبدالطيف عمر، ادارة املوارد البشرية

 .م(2015للنشر والتدريب الطبعة االولي  )نيولينك

 نظام العمل والعمال مبوقع املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. 2 .2

 .نظام اخلدمة املدنية مبوقع وزارة اخلدمة املدنية 3 .3
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 أدار 271 الرمز إدارة اجلودة الشاملة اسم املقرر

 أدار 101 متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 6    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 6    حماضرة

 0    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

يف هذا املقرر يتم تدريب املتدرب على اإلملام مبعارف ومهارات إدارة اجلودة الشاملة. حيث يتناول هذا املقرر ماهية      

العاملية للجودة، واألطراف املختلفة إلدارة اجلودة، وختطيط وتصميم وتوثيق وتنفيذ اجلودة الشاملة، واملواصفات 

 .نظام اجلودة، باإلضافة إىل مناذج تطبيق إدارة اجلودة الشاملة

 اهلدف العام من املقرر:

 الشاملة.يهدف هذا املقرر إلي إكساب املتدرب املعارف واملهارات الالزمة لتطبيق مفهوم إدارة اجلودة      

 على أن:وبكافاءة أن يكون املتدرب قادرًا األهداف التفصيلية للمقرر:   

 .مفهوم وأسس إدارة اجلودة الشاملة ُيعرف .1  .1

 .املواصفات العاملية للجودةحيدد  .2  .2

 .األطراف املؤثرة على جودة العملد يوضح .3  .3

4.  
التخطيط االسرتاتيجي ومكوناته ، ويعرف أدوات اجلودة الشاملة ، ويتعرف على بعض  يصف .4

 اجلوائز ايلية واإلقليمية والعاملية. 

 .بعض مناذج إدارة اجلودة الشاملة يعدد .5  .5

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 0 11 .عن ادارة اجلودة الشاملة مفاهيم وعناصراساسية 

o  0 10 .االساسية الدارة اجلودة الشاملةاملبادئ 

o .0 11 مراحل تطبيق اجلودة الشاملة 

o 0 10 .التخطيط االسرتاتيجي واجلودة الشاملة 

o .0 10 الرتكيز على العميل 

o 0 10 .العالقة مع املوردين 

o 0 10 .التحسني املستمر جلودة العمليات 
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o 0 14  .بط اجلودةضعمليات االساسية للمراقبة االحصائية لت التقنيا 

o 0 10 .املواصفات العاملية للجودة 

 اجملموع
96 0 

96 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 إتباع تعليمات سالمة املكان.   .1

 .اإللتزام بتعليمات السالمة كما ورد يف دليل السالمة  .2

 ايافظة على سالمة األجهزة .  .3

 اتباع إجراءات السالمة عند استخدام األدوات.  .4

 ترتيب املكان بعداالنتهاء من التمرين.  .5

 .ترتيب مكان اجللوس قبل املغادرة  .6

 .ارتداء املالبس املناسبة للتدريب  .7

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

11 
 .عن ادارة اجلودة الشاملة الوحدة األوىل : مفاهيم وعناصراساسية

 مالمح تارخيية عن تطور مفهوم اجلودة وادارتها. 

 مفاهيم اجلوده يف ديننا االسالمي احلنيف. 

 ماهية إدارة اجلودة الشاملة. 

 تعريف إدارة اجلودة الشاملة.  

 لعناصر االساسية الدارةاجلوده الشاملةااملفاهيم و. 

  ابعاد اجلودة. 

 اجلودة الشاملة مداخل ادراة. 

 املالمح الرئيسة إلدارة اجلودة الشاملة.  

 االختبارات واالعمال

 التحريرية

 الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي

 

مراجع 

 املوضوع

1 

التقنيات االساسية وتطبيقاتها يف -حممد امحد عيشوني، ضبط اجلودة الشامله

اجملاالت االنتاجية واخلدمية الطبعة الثانية )دارة االصحاب للنشر والتوزيع 

 (. 48أىل صفحة 1صفحة )هُ( من 1435

 

2 
حامد ماحل الشمري، ادارة اجلودة الشاملة طريقنا حنو االتقان والتمييز، )الرياض ، 

   (.59أىل  25من صفحة )هُ (. 1436مكتبة امللك فهد،

 .االساسية الدارة اجلودة الشاملةالوحدة الثانية :  املبادئ  10

 االساسية للجودة  ئاملباد. 

 فوائد تطبيق ادارة اجلودة الشاملة. 

 االختبارات واالعمال

 التحريرية

 الشفوية االختبارات واالعمال
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 ابعاد ادارة اجلودة الشاملة. 

 اهداف تطبيق ادارة اجلودة الشاملة. 

 اجلودة الشاملة العوامل االساسية لتطبيق. 

 اجلودة الشاملة خصائص نظام.  

 .التدريب العملي

 

مراجع 

 املوضوع
1 

حامد ماحل الشمري، ادارة اجلودة الشاملة طريقنا حنو االتقان والتمييز، )الرياض ، 

 (.74اىل صفحة  61صفحة )هُ من 1436مكتبة امللك فهد،

 : مراحل تطبيق اجلودة الشاملة.الوحدة الثالثة 11

 .مراحل تطبيق ادارة اجلودة الشاملة 

 .مراحل برنامج اجلودة للتحسني 

 .املتطلبات الضرورية للتطبيق 

 .معوقات تطبيق ادارة اجلودة الشاملة يف القطاع العام 

 .ادارة وتشكيل فريق اجلودة 

 االختبارات واالعمال

 التحريرية

 الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي

مراجع 

 املوضوع
1 

، صناعة النجاحة يف سباق التحدياتحامد ماحل الشمري، ادارة اجلودة الشاملة 

 (.88اىل صفحة  73صفحة )من  م2007)الرياض ، مكتبة امللك فهد،

10 
 .:  التخطيط االسرتاتيجي واجلودة الشاملةالوحدة الرابعة

 اهمية  التخطيط االسرتاتيجي. 

 االسرتاتيجي يف ظل اجلودة الشاملة التخطيط. 

 االجراءات االرشادية  للتخطيط االسرتاتيجي.  

 اهمية املعلومات للتخطيط االسرتاتيجي. 

 مقومات ومتطلبات التخطيط الفعال. 

 مستويات اخلطة االسرتاتيجية. 

 انواع التخطيط. 

 اعداد اخلطة. 

 وضع اخلطط موضع التنفيذ واملتابعة. 

 سري االداء التخطيطياملراجعة والتدقيق ل. 

 التقييم الشامل. 

 املتابعة والتقييم املستمر. 

 االختبارات واالعمال

 التحريرية

 الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي

 

مراجع 

 املوضوع
1 

حامد ماحل الشمري، ادارة اجلودة الشاملة طريقنا حنو االتقان والتمييز، )الرياض ، 

 (.122اىل صفحة  97صفحة )هُ (. من 1436مكتبة امللك فهد،
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

10 
 حدة اخلامسة: الرتكيز على العميل.الو

 .اصناف العمالء 

 .التعرف على متطلبات ورغبات العمالء 

 .العالقة مع العمالء 

  شكاوي العمالء.نظام ادارة 

 .دور العميل يف التحسني املستمر للعمليات 

 

 االختبارات واالعمال

 التحريرية

 الشفوية االختبارات واالعمال

 التدريب العملي.

 

 

مراجع 

 املوضوع
1 

حقيبة ادارة اجلودة الشاملة يف موقع ادارة املناهج ) املؤسسة العامة للتدريب التقنية 

 واملهين(.

 .السادسة: العالقة مع املوردينالوحدة  10

 مفهوم وأهمية العالقة مع املوردين. 

 .اختيار مصادر التوريد أو الشراء 

 تقييم املوردين. 

 تطوير العالقة مع املوردين. 

  نظام التوريد واإلنتاج يف الوقت املناسب.JIT 

  أهداف نظام.JIT 

  عناصر نظام.JIT 

  فوائد نظام.JIT 

 نظام كانبان. 

 واالعمالاالختبارات 

 التحريرية

 الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي

 

مراجع 

 املوضوع

حقيبة ادارة اجلودة الشُُُُُُاملة يف موقع ادارة املناهج ) املؤسُُُُُُسُُُُُُة العامة للتدريب التقنية    1

 واملهين(.

10 
 التحسني املستمر جلودة العمليات. : السابعةالوحدة 

  العمليةالرتكيز على. 

  املستمرللعملياتالتحسني. 

 التعاون اجلماعي بدل من املنافسة. 

 الوقاية بدال من التفتيش. 

 املشاركة الكاملة. 

 قياس مستوى رضاء العمالء.  

 اختاذ القرار بناء على احلقائق. 

 االختبارات واالعمال

 التحريرية

 الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع
1 

خالد بن سعد بن عبدالعزيز بن سعيد، ادارة اجلودة الشاملة تطبقات على القطاع 

 (.100اىل صفحة  86صفحة )هُ (. من 1418الصحي، )الرياض ، مكتبة امللك فهد،

14 
 .االحصائية لعمليات ضبط اجلودة : التقنيات االساسية للمراقبة الثامنةالوحدة 

 التقنيات السبع االساسية للجودة. 

 خرائط التدفق. 

 قوائم االختبار. 

 خمطط باريتو. 

 املدرج التكراري. 

 خمطط السبب والنتيجة. 

 خمطط التبعثر او التشتت. 

 خرائط املراقبة.  

 االختبارات واالعمال

 التحريرية

 الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي

 

مراجع 

 املوضوع
1 

التقنيات االساسية وتطبيقاتها يف اجملاالت -حممد امحد عيشوني، ضبط اجلودة الشامله

صفحة )هُ( من 1435االنتاجية واخلدمية الطبعة الثانية )دارة االصحاب للنشر والتوزيع 

 (.108أىل صفحة  55

10 
 .: املواصفات العاملية للجودة  التاسعةالوحدة 

 متهيد.  

 ظمة العاملية للمواصفات القياسية.املن 

  9000نظام ايفيزو. 

  1994:9000نظام ايفيزو. 

  2000:9000نظام ايفيزو. 

  املبادئ اليت يقوم على أساسها نظام ايفيزو

2000:9000. 

  2000:9001متطلبات نظام األيزو. 

 الوثائق املطلوبة يف النظام.  

  2000:9001شهادة األيزو. 

  2000:9001خطوات تطبيق نظام ايفيزو . 

  2000:9001عوامل جناح تطبيق نظام األيزو. 

  بإدارة اجلودة الشاملة 2000:9000عالقة األيزو.  

 االختبارات واالعمال

 التحريرية

 الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي

 

مراجع 

 املوضوع
 .النظام االساسي هلئية املواصفات واملقاييس السعودية 1
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 املراجع

1 
حنو االتقان والتمييز، )الرياض ، حامد ماحل الشمري، ادارة اجلودة الشاملة طريقنا 

 هُ (.1436مكتبة امللك فهد،

2 
سعيد بن مفتاح الزهراني، اجلودة الشاملة وسبل تطبيقها احلكومي والعسكري، 

 .م(2015)الطائف،مكتبة امللك فهد 

3 
التقنيات االساسية وتطبيقاتها يف اجملاالت -حممد امحد عيشوني، ضبط اجلودة الشامله

 هُ(1435واخلدمية الطبعة الثانية )دارة االصحاب للنشر والتوزيع االنتاجية 

 .النظام االساسي هلئية املواصفات واملقاييس السعودية 4

5 
، )الرياض صناعة النجاحة يف سباق التحدياتحامد ماحل الشمري، ادارة اجلودة الشاملة 

 م2007( ، مكتبة امللك فهد

6 
يف موقع ادارة املناهج ) املؤسسة العامة للتدريب التقنية حقيبة ادارة اجلودة الشاملة 

 واملهين(.
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 أدار 285 الرمز (ادارة التغيريموضوعات خمتارة )  اسم املقرر

  متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 3    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 2    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

دارة . حيث يتناول هذا املقرر ماهية االتغيرييف هذا املقرر يتم تدريب املتدرب على اإلملام مبعارف ومهارات إدارة      

التغيري والدوافع واحلوافز االساسية للتغيري وادارة التغيري االجتماعي وادارة التغيري والتطوير التنظيمي وادارة التغيري 

 .ودور تقنيات املعرف احلديثة يف ادارة التغيري والتطور التكنلوجي يف االعمال

 اهلدف العام من املقرر:

 .التغيرييهدف هذا املقرر إلي إكساب املتدرب املعارف واملهارات الالزمة لتطبيق مفهوم إدارة      

 أن يكون املتدرب قادرًا على أن:األهداف التفصيلية للمقرر:   

 حيدد مفهوم ادارة التغيري. .1  .1

 الدوافع واحلوافز االساسية للتغيري. يصف .2  .2

 حيدد تعريف  ادارة التغيري والتطوير التنظيمي. .3  .3

 حيدد تعريف ادارة التغيري والتطور التكنلوجي يف االعمال واملنظمات.  .4  .4

 دور تقنيات املعرف احلديثة يف ادارة التغيري.  يوضح .5  .5

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 6 6 .مفهوم ادارة التغيري 

o 5 5 .الدوافع واحلوافز االساسية للتغيري 

o 6 6 .ادارة التغيري والتطوير التنظيمي 

o  .7 7 ادارة التغيري والتطور التكنلوجي يف االعمال واملنظمات 

o  8 8 .ادارة التغيريدور تقنيات املعرف احلديثة يف 

 اجملموع
32 32 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 إتباع تعليمات سالمة املكان. .1 

 .اإللتزام بتعليمات السالمة كما ورد يف دليل السالمة .2 
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 ايافظة على سالمة األجهزة . .3 

 اتباع إجراءات السالمة عند استخدام األدوات. .4 

 من التمرين. ترتيب املكان بعداالنتهاء .5 

 .ترتيب مكان اجللوس قبل املغادرة .6 

 .ارتداء املالبس املناسبة للتدريب .7 

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

13 
 .ماهية ادارة التغيريالوحدة األوىل : 

 تعريف ادارة التغيري. 

 نظريات التغيري. 

 انواع التغيري. 

  اسرتاتيجيات التغيريانواع. 

 اهمية التغيري. 

 اهداف ادارة التغيري. 

 خصائص ادارة التغيري . 

 التحريرية االختبارات واالعمال

 الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي

 

 مراجع املوضوع
أىل صفحة  13 )( من صفحة2012سيد سامل عرفه، اجتهات حديث يف ادارة التغيري )

23.) 

10 
 .الدوافع واحلوافز االساسية للتغيريالوحدة الثانية :   

 مفهوم الدوافع واحلوافز. 

 نظريات الدوافع واحلوافز. 

 خصائص النظام اجليد للحوافز. 

 دور احلوافز املعنوية يف احداث التغيري. 

 ماهية االبداع. 

 دواعي التغيري. 

 عوامل جنواح التغيري. 

 معوقات التغيري . 

 .التحريرية واالعمالاالختبارات 

 .الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي

 (.53أىل صفحة  )31( من صفحة 2012سيد سامل عرفه، اجتهات حديث يف ادارة التغيري ) مراجع املوضوع

15 
 .ادارة التغيري االجتماعيالوحدة الثالثة :  

 مصطلح التغيري االجتماعي. 

 مفهوم التغيري االجتماعي. 

 امنواط لتغيري االجتماعي. 

 .التحريرية االختبارات واالعمال

 .يةالشفو االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 مصادر التغيري االجتماعي. 

 نظريات التغيري االجتماعي. 

 اشكال التغيري االجتماعي. 

 مالمح التغيري االجتماعي. 

 عوامل التغيري االجتماعي. 

 اثار التغيري االجتماعي. 

 معوقات التغيري االمجاعي. 

 (.65أىل صفحة  57 )( من صفحة2012سيد سامل عرفه، اجتهات حديث يف ادارة التغيري ) مراجع املوضوع

10 
 .ادارة التغيري والتطوير التنظيميالوحدة الرابعة : 

 التغيري التنظيمي. 

 التطوير التنظيمي. 

 ادارة التغيري والتطوير التنظيمي. 

 .التحريرية االختبارات واالعمال

 .الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي

 

 96أىل صفحة  69( من صفحة 2012سيد سامل عرفه، اجتهات حديث يف ادارة التغيري ) مراجع املوضوع

 .يف االعمال واملنظمات ىالتغيري والتطور التكنلوج:  ةاخامسالوحدة  15

 التغيري والتطور التكنلوجي يف االعمال. 

 التغيري والتطور التكنلوجي يف املنظمات. 

 .التحريرية االختبارات واالعمال

 .الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي

 (.133أىل صفحة  )99( من صفحة 2012سيد سامل عرفه، اجتهات حديث يف ادارة التغيري ) مراجع املوضوع

19 
 .دارة التغيريإاحلديثة يف  دور تقنيات املعرفه:  ةالسادسالوحدة 

 مفهوم املعرفة. 

 عناصر املعرفة. 

 اهداف املعرفة. 

 التقنيات املعرفية احلديثة. 

 البحث العلمي. 

 الذكاء االصطناعي. 

 رفمية املعلومات. 

 .التحريرية االختبارات واالعمال

 .الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي

 

 مراجع املوضوع
أىل صفحة  141)( من صفحة 2012اجتهات حديث يف ادارة التغيري )سيد سامل عرفه، 

162.) 

  .(م2012سيد سامل عرفه، اجتهات حديث يف ادارة التغيري ) 1 املراجع
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 أدار 253 الرمز استخدام احلاسب اآللي يف األعمال املكتبية  اسم املقرر

 حاسب 102 متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 3    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 0    حماضرة

 6    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

القيام بإعداد بعض املشاريع التطبيقية يف جمال األعمال املكتبية بواسطة يف هذا املقرر يتم تدريب املتدرب على      

، و  Outlook، وأوتلوك  Excel ، وإكسل  Wordيكروسوفت أوفيس: )وورد برامج وتطبيقات احلاسب ايفلي ما 

، وأشهر Internet Explorer( باالضافة لربنامج متصفح األنرتنت PowerPointوبوربوينت   Accessأكسيس 

 .مواقع التواصل اإللكرتوني(

 اهلدف العام من املقرر:

 يف العمال املكتبية.يف استخدام تطبيقات احلاسب ايفلي يهدف هذا املقرر إلي إكساب املتدرب املهارات العملية      

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:األهداف التفصيلية للمقرر:   

 
 Microsoft)وورد(  باستخدام برنامج يف جمال األعمال املكتبية يعد املراسالت والتقارير .1

Word. 

 
جمال األعمال املكتبية باسُُُُُُُُُُُُُتخدام برنامج اجلداول احصُُُُُُُُُُُُُائيات  وتقارير وجداول يف ُيعد  .2

 Microsoft Excel.اإللكرتونية )اكسل( 

 
 باستخدام برنامج السكرتارية الشخصية )أوت     مفكرة املواعيد يف جمال األعمال املكتبية ُيعد  .3

 .Microsoft Outlookلوك( 

 
 Microsoftيف جمال األعمال املكتبية باسُُُُتخدام برنامج قواعد البيانات  ُيعد قواعد البيانات .4

Access  

   PowerPointيف جمال األعمال املكتبية باستخدام برنامج العروض، العروض التقدميية ُيعد  .5 

 

 لفيس بوك و Internet Explorerسُُُُُُُُُُُتخدام تطبيقات متصُُُُُُُُُُُفح االنرتنت اكسُُُُُُُُُُُبلورر ي .6

FacebookوتويرتTwitter   يوتيوب ،Yoy Tube   وقوقُُل  ،Googleُُدوزاليف  Windowsووين

Live. 

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

ختدم ختصتتتتتتتتص اإلدارة  Microsoft Wordتطبيقات عملية باستتتتتتتتتخدام برنامج وورد 

 :املكتبية مثل
0 20 
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 .إعداد تقرير عن التنظيم املكتيب لشركة معينة 

  ضرها.ادعوات االجتماعات وكتابة حمإعداد 

 .تصميم مناذج تتناسب متطلبات عمل مؤسسة ما 

 .إعداد خطة لسفر الرئيس حلضور مؤمتر معني 

 .إعداد تقرير حول االستخدمات املثلى للتقنيات املكتبية 

 .إعداد السرية الذاتية 

  ُُالت املختلفة )خطابات  –قرارات  –إعداد مناذج من خطابات املراسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 .مذكرات ...اخل(

ختدم ختصتتتتص اإلدارة   Microsoft Excelتطبيقات عملية باستتتتتخدام برنامج اكستتتتل   

 :املكتبية مثل

   ُُاب تقديرات التكاليف املالية ُُة ما وحسُُُ ُُسُُُ جدولة بيانات العاملني مبؤسُُُ

 لرواتبهم وبعض البدالت األخرى، مع متثيلها بالرسوم البيانية.

  املالية اخلاصة برتتيب عقد اجتماع ما.إعداد تقرير حول التكاليف 

  إعداد تقرير حول إيرادات ومصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُروفات مكتب الرئيس خالل فرتات

 خمتلفة.

 .إعداد مؤشرات األداء للعاملني خالل فرتات متنوعة 

0 

16 

  ُُتخدام برنامج أوتلوك ختدم  Microsoft Outlookتطبيقات عملية باسُُُُُ

 اإلدارة املكتبية مثل:

 الرئيس. إعداد جدولة ملواعيد 

 .إعداد قائمة مبهام الرئيس 

  ُُادرة والواردة من وإىل مكتب إعداد تقرير باملراسُُُُُُالت اإللكرتونية الصُُُُ

 الرئيس.

 .إعداد خطة عمل زمنية للرئيس خالل فرتات معينة 

 .تنظيم سجل للمالحظات احلاضة مبكتب الرئيس 

 .الربط اإللكرتوني بني جزئيات العمل والتواصل فيما بني األفراد 

0 

17 

 Microsoft Access. 0 18تطبيقات عملية باستخدام برنامج اكسيس 

 PowerPoint. 0 15تطبيقات عملية باستخدام برنامج بوربوينت 

ومواقع التواصل اإللكرتوني  Internet Explorerتطبيقات استخدام متصفح االنرتنت )اكسبلورر( 

 (Facebook&Twitter&Google&Windows Liveمثل )
0 

10 

 اجملموع
0 96 

96 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :
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 إتباع تعليمات سالمة املكان.  .1

 .اإللتزام بتعليمات السالمة كما ورد يف دليل السالمة  .2

 ايافظة على سالمة األجهزة .  .3

 اتباع إجراءات السالمة عند استخدام األدوات.  .4

 ترتيب املكان بعداالنتهاء من التمرين.  .5

 .مكان اجللوس قبل املغادرةترتيب   .6

 .ارتداء املالبس املناسبة للتدريب  .7

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

20 
 .الوحدة االولي: برنامج وورد

 .مفهوم برنامج وورد 

 تقارير إدارية.  

  .مذكرات داخلية  

 طابات.اخل 

 إدارية. قرارات حترير  

  إداريةتصميم مناذج.  

 التحريرية االختبارات واالعمال

 الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي

 

مراجع 

 املوضوع
1 

)  2011حممد بالل الزعيب واخرون، احلاسوب الربجميات اجلاهزه، الطبعة الثانية 

 (. 263اىل صفحة )155مكتبة زمزم( من صفحة 

 .Microsoft Excelبرنامج اجلداول اإللكرتونية  : الوحدة الثانية 16

  مفهوم برنامج اجلداول اإللكرتونيةMicrosoft Excel. 

  مشروع عملي يف جمال األعمال املكتبية ملعاجلة البيانات

 .واحلسابات إلكرتونيا 

  التقارير االحصائية والرسومات التوضيحية. 

 التحريرية االختبارات واالعمال

 الشفوية واالعمالاالختبارات 

 .التدريب العملي

 

مراجع 

 املوضوع
1 

)  2011حممد بالل الزعيب واخرون، احلاسوب الربجميات اجلاهزه، الطبعة الثانية 

 (. 332اىل صفحه   )269مكتبة زمزم( من صفحة 

 :Microsoft Outlookبرنامج أوتلوك: الوحدة الثالثة 17

 مفهوم برنامج أوتلوكMicrosoft Outlook . 

  مشروع عملي يف جمال إدارة األعمال املكتبية. 

  خطة عمل. 

  ُُالت الربيد اإللكرتوني )الوا ُُاملة حول مراسُُُُُُُ دة رتقارير شُُُُُُُ

  (.والصادرة واملسودات

 التحريرية االختبارات واالعمال

 الشفوية االختبارات واالعمال

 التدريب العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 حترير املالحظات اليومية للعمل. 

مراجع 

 املوضوع
1 

)  2011حممد بالل الزعيب واخرون، احلاسوب الربجميات اجلاهزه، الطبعة الثانية 

   550اىل صفحه   486مكتبة زمزم( من صفحة 

 Microsoft Acces:س برنامج اكس : الوحدة الرابعة 18

 سمفهوم برنامج اكس. 

 س(.)اكس األوامر اخلاصة بربنامج قواعد البيانات 

  املكتبيةمشروع عملي يف جمال األعمال.  

 التحريرية االختبارات واالعمال

 الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي

 

مراجع 

 املوضوع
1 

)  2011حممد بالل الزعيب واخرون، احلاسوب الربجميات اجلاهزه، الطبعة الثانية 

 (. 428اىل صفحه   342)مكتبة زمزم( من صفحة 

 .PowerPointبرنامج بوربوينت  :الوحدة اخلامسة 15

  مفهوم برنامج  بوربوينتPowerPoint. 

  األوامر اخلاصة بربنامج بوربوينتPowerPoint. 

 . مشروع عملي يف جمال األعمال املكتبية 

 التحريرية االختبارات واالعمال

 الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي

 

مراجع 

 املوضوع
1 

)  2011حممد بالل الزعيب واخرون، احلاسوب الربجميات اجلاهزه، الطبعة الثانية 

   (.483اىل صفحه   430)مكتبة زمزم( من صفحة 

 ,Internet Explorer, Facebook :الوحدة السادسة 10

Twitter,. Windows Live 

  )مفهوم برنامج متصفح االنرتنت )أكسبلوررInternet 

Explorer. 

  مفهوم برامج مواقع التواصل اإللكرتوني )كموقع الفيس

وموقع قوقل  Twitterوموقع تويرت Facebookبوك 

Google  وموقع ويندوز اليفWindows Live. 

  الكيفية اليت ميكن من خالهلا أستغالل تلك املواقع يف

 إجناز العمل و حتقيق الفوائد املرجوة منها.

 كتبية .مشروع عملي يف جمال األعمال امل 

 التحريرية االختبارات واالعمال

 الشفوية االختبارات واالعمال

 .التدريب العملي

 

مراجع 

 املوضوع

) مكتبة  2011حممد بالل الزعيب واخرون، احلاسوب الربجميات اجلاهزه، الطبعة الثانية 

 (.550اىل صفحه 486) زمزم( من صفحة

 



 القسم

  التقنية اإلدارية
224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 

 التخصص

 إدارة مكتبية
 

 72من 68

 .م )مكتبة زمزم( 2011حممد بالل الزعيب واخرون، احلاسوب الربجميات اجلاهزه، الطبعة الثانية  املراجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املالحق واملراجع
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 و الطاقة البشرية ملحق بتجهيزات املعامل والورش واملختربات

 بيان باملعامل والورش واملختربات

 اسم املعمل/الورشة م

الطاقة 

االستيعابية 

 للتدريب

 املوارد البشرية
املقررات التدريبية املستفيدة من 

 املعمل/الورشة/املخترب

1 

 معمل

 االعمال املكتبية

 

30 

مدرب حيمل 

يف  شهادة

االدارة 

 املكتبية

 إدارة وتقنيات املكاتب

 االتصاالت االدارية

 اجراءات السكرتارية

2 
 معمل

 حاسب الي
21 

حيمل  مدرب

يف  شهادة

االدارة 

 املكتبية

 مقدمةتطبيقات احلاسب

 تطبيقات احلاسب املتقدمة

 مهارات الطباعة العربية

 مهارات الطباعة إجنليزي

استخدام احلاسب ايفلي يف األعمال 

 املكتبية

 

 

 خمتربأو  ورشةأو  قائمة بالتجهيزات التفصيلية لكل معمل

 حاسب آليمعمل 

 (استخدام احلاسب ايفلي يف األعمال املكتبية، مقدمة تطبيقات احلاسب ،طباعة اجنليزي ،طباعةعربي)

 الكمية اسم الصنف م

 أجهزة حاسب متطورة   -1

CPU i7 – RAM 32 GB – HDD 1 TB. 
21 

 MCSA 2012ايطات التخيلية ملناهج   -2

 .يتم شراؤها من شركة مايكروسوفت( –DVD)أقرا  مدجمة 
1 

  Hyper Terminalنظام تشغيل مزود خباصية   -3

(Windows 8.1 Professional – Windows 10 professional – Windows 

Server 2012 ). 

21 
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 عمال املكتبيةاالمعمل 

 ) االتصاالت االدارية , ادارة وتقنيات املكاتب, اجراءات سكرتارية(

 الكمية اسم الصنف م

1- 

o 5 .جهاز احلاسب ايفلي 

o 1 .آلة التصوير 

o 1 .جهاز الفاكس 

o 1 .جهاز الطابعة 

o 1 .املاسح الضوئي 

o 1 .أجهزة السنرتال 

o 1 .أجهزة العرض 

o 1 .جهاز فرامة الورق 

o 5 .طاوالت دائرية 

o 10 .ملفات افرجنية 

o 10 .ملفات عالقية 

o 1 .دواليب حفظ 

o 1 .طاولة مكتب 

o 2 .دباسة/ خرامة 

o 2 .تلفون 
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 املراجع
 

 املراجع

 .م(2014امحد ماهر،كيف ترفع مهاراتك االدارية يف االتصال،)الدار اجلامعية ،  االسكندرية   -1

 .م2014عبدالرمحن بن حسن البييت، السكرتارية بذكاء،مكتيه امللك فهد الوطنية،   -2

3-  
التجربه ،مكتيه صالح الدين ادريس عبدالرحيم ادريس، السكرتارية واملساندة االدارية من واقع 

 .ه1436ُامللك فهد الوطنية، 

4-  
عبد احلميد رضا عبد اللطيف، بشري إبراهيم زنداح، اإلدارة املكتبية وأعمال السكرتارية يف 

 .ه1408ُ،معهد االدارة العامة األجهزة احلكومية

5-  
الطبعة فن ادارة الوقت ) كيف تدير حياتك وتستثمر وقتك(، مكتبة جزيرة الورد ، دايلكارنيغي

 (. 76أىل صفحة  3)من صفحة  – م2010االولي  

6-  
اىل صفحة  19هُ من صفحة 1430ابراهيم الفقي، ادارة الوقت، مكتبة ابداع لالعالم والنشر 

 .م(2016كارين ليالند وكيث بيلي،ادارة الوقت يف حلظه الطبعة االولي )مكتبتة جرير3

 ) الرياض، مكتبة جرير(.2014، فن إدارة الوقت –ليك ماكينزي، مصيدة الوقت   -7

8-  
مدخل اسرتاتيجي ملنظمات االعمال )نيولينك للنشر -عاصم عبدالطيف عمر، ادارة املوارد البشرية

 .م(2015والتدريب الطبعة االولي 

 نظام العمل والعمال مبوقع املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.  -9

 .املدنية نظام اخلدمة املدنية مبوقع وزارة اخلدمة  -10

11-  
حامد ماحل الشمري، ادارة اجلودة الشاملة طريقنا حنو االتقان والتمييز، )الرياض ، مكتبة امللك 

 هُ (.1436فهد،

12-  
سعيد بن مفتاح الزهراني، اجلودة الشاملة وسبل تطبيقها احلكومي والعسكري، )الطائف،مكتبة 

 .م(2015امللك فهد 

13-  
التقنيات االساسية وتطبيقاتها يف اجملاالت االنتاجية -الشاملهحممد امحد عيشوني، ضبط اجلودة 

 .هُ(1435واخلدمية الطبعة الثانية )دارة االصحاب للنشر والتوزيع 

 .النظام االساسي هلئية املواصفات واملقاييس السعودية  -14

 .(م2012سيد سامل عرفه، اجتهات حديث يف ادارة التغيري )  -15

16-  
م ) مكتبة  2011حممد بالل الزعيب واخرون، احلاسوب الربجميات اجلاهزه، الطبعة الثانية 

 .زمزم(

17-  
حامد بن ماحل الشمري، ادارة اجلودة الشاملة، صناعة النجاح يف سباق التحديات ، الطبعة الثانية 

 هُ )مكتبة امللك فهد الوطنية الرياض(.1428

 

 

 


