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السكرتارية ألعمال  المتكاملة  المهارات 
® الحديثة  المكتبية  واإلدارة 

البرنامج: المحتويات 

األهداف:

إكساب المشاركين مهارات اإلجراءات وتحسين اإلنتاجية واكتساب المهارات التحليلية المرتبطة بها. �

التعريف بالمفهوم الحديث للعمل االداري مع التركيز على توضيح الواجبات والمسئوليات والمهام األساسيه للوظائف االدارية والوسائل الكفيلة للتميز في األداء من خالل  �

تحليل وتبسيط اجراءات العمل

صقل المهارات والقدرات اإلدارية والسلوكية باألسلوب الذي يرفع من فعالية األداء لألعمال االدارية �

العمل االداري وأهميته في زيادة الفعالية اإلدارية �

المشاركون:

مدراء الدوائر ورؤساء األقسام والمشرفين اإلداريين ونوابهم ومساعديهم وغيرهم من المنسقين والموظفين الذين يشاركون في وظيفة التنظيم واألساليب في القطاعين العام.

الوحدة األولى:

الوظائف الرئيسيه لمديري المكاتب ومشكالت العمل االداري �

دور التخطيط والتنظيم في نجاح العمل �

كيفية توفير واستثمار المعلومات الالزمة التخاذ القرارات �

نظام المعلومات اإلدارية الفعال ودوره في تبسيط اجراءات العمل �

الوحدة الثانية:

مهارات تبسيط وتحسين اإلجراءات وتطوير نظم العمل �

أسباب الحاجة لتبسيط اإلجراءات �

الية تبسيط اإلجراءات �

مراحل تبسيط اإلجراءات �

أشكال تبسيط اإلجراءات �

استراتيجيات تبسيط اإلجراءات �

تطوير وتحسين أداء المنظمة �

الوحدة الثالثة:

التنظيم اإلداري كعملية متكاملة وعالقته بأبعاد ومكونات العملية اإلدارية بمفهومها �

االتجاهات والمفاهيم الحديثة وتأثيرها على المفاهيم التقليدية للتنظيم �

الهيكلة التنظيمية وأساليب تحليلها وتحديد مجاالت القوة والضعف �

الوحدة الرابعة:

التنظيم واألساليب )األهمية ، األهداف ، المهام ( �

الجوانب اإلنسانية في التنظيم واألساليب �

التنظيم اإلداري وتصميم المنظمة الخماسي �

دراسة العمل )األهداف ، اإلجراءات ، التخطيط ، المراحل ، الطرق ( �

الوحدة الخامسة:

تبسيط اإلجراءات و مراحل تدفق اإلجراء الحالي �

طرق زيادة اإلنتاج ورفع اإلنتاجية �

تحديد اإلجراءات المطلوب تبسيطها �

عملية تبسيط اإلجراءات �

جمع المعلومات �

مخطط العمليات الرئيسية �

مخطط سير اإلجراءات المتتابعة �

مخطط النشاط المشترك �

مراحل تدفق اإلجراء المقترح �

تطوير اإلجراء �

متابعة اإلجراء المقترح �

تصميم النماذج الدالة على ضبط األداء وتطوير أساليب العمل �
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إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. � اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة � أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)المهارات المتكاملة ألعمال السكرتارية واإلدارة المكتبية الحديثة ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


