
ادارة االجتماعات الفعالة التدريبيالبرنامج 

اللغة العربية لغة البرنامج 

18 ساعة مدة البرنامج 

خدامواالست. تمكين المشاركين من ادارة االجتماعات بمختلف احجامها بنجاح•

.للعوامل المهمة والتي بامكانها ان تؤثر على درجة نجاح االجتماعالكفؤ

واعهاتمكين المشاركين من التحضير والتخطيط  الفعال لالجتماعات بان•

تدوين مايتم مناقشته واتخاذه من قرارات واجراءات في محضر االجتماع•

.  باالضافة الى المشاركة االيجابية الفعالة عند الحضور كعضو مشارك

اهداف البرنامج 

التخطيط والتحضير لالجتماعات-

تحديد اسماء االشخاص الذين يجب دعوتهم لالجتماع-

اختيار الوقت والمكان المالئمان-

كيفية تحضير مواضيع االجتماع-

كيفية ترتيب قاعة االجتماع-

استخدام االجهزة االلكترونية-

تحديد االدوار والمسؤوليات-

استخدام اجندة االجتماع-

كيفية ترأس وادارة االجتماع-

معالجة االشكاالت الحاصلة-

ادارة الخالفات الحاصلةت-

تسجيل  محضر االجتماع-

كيفية جعل االجتماع ممتعا--

المتابعة--

محتويات البرنامج 



:  في نهاية البرنامج، يتمكن المشاركون من

التخطيط والتحضير لالجتماعات-

تحديد اسماء االشخاص الذين يجب دعوتهم لالجتماع-

اختيار الوقت والمكان المالئمين-

كيفية تحضير مواضيع االجتماع-

كيفية ترتيب قاعة االجتماع-

استخدام االجهزة االلكترونية-

تحديد االدوار والمسؤوليات-

استخدام اجندة االجتماع-

كيفية ترأس وادارة االجتماع-

معالجة االشكاالت التي تظهر اثناء االجتماع-

ادارة الخالفات الحاصلة بين االعضاء-

تسجيل محضر االجتماع-

كيفية جعل االجتماع ممتعا-

المتابعة ما بعد االجتماع-

مخرجات التعلم 

المدراء كافة•

المشرفين•

مدراء المكاتب•

السكرتارية•

المنسقين•

الموظفين الذين يتطلب عملهم ادارة اجتماعات•

ة الفئة المستهدف



جلسات تدريبية  تتضمن الشرح والتوضيح  وتبادل اآلراء والمناقشات. 

حاالت دراسية • 

تمارين عملية • 

ادوات التقييم الذاتي• 

ادوات التخطيط الذاتي• 

/المادة التدريبية 

التكنولوجيا 

المستخدمة 

االمدرب: دكتورة مي عیسى

استشاریة ادارة االعما ل

 

تمتلك الدكتورة مي عیسى خبرة تقارب 30 سنة في مجال ادارة االداء المؤسسي و 
التخطیط االستراتیجي و التدریب والتطویر. فقد عملت مع مؤسسات حكومیة وغیر ربحیة 

ومؤسسات ربحیة في دول عدیدة منھا العراق وبلجیكا ومصر وتونس والمغرب ونیجریا 
وجیبوتي ودول اخرى عدیدة. وقد اكتسبت الخبرة في قطاع التعلیم العالي والبحث العلمي 

ومؤسسة قطر ووزارة الصحة وادارة المستشفیات وصناعة الفندقة وقطاعات اخرى

وقد شغلت مناصب عدیدة في مجال ادارة المشاریع واالدارة االقلیمیة لتدریب والتطویر .
وادارة الجودة التامة كما شغلت مواقع اداریة على مستوى المقرات الرئیسیة للمؤسسات 

الدولیة.  

تعمل الدكتورة مي حالیا استشاریة في مجال ادارة االعمال وتحمل شھادة الدكتوراه في 
ادارة االعمال من المملكة المتحدة.

وبجانب حیاتھا المھنیة فعلى المستوى الشخصي تطور مي من اھتماماتھا في دراسة العاقة 
ما بین الفن والعلم والتكنولوجیا عبر الحضارات وجمع القطع الفنیة القدیمة.

بيانات المحاضر

نبذة مختصرة 




