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المقدمة:

العليا  و  المكاتب  مدراء  مهارات  لتنمية  التدريبي  البرانامج  هذا  ويهدف  العالمية،  والممارسات  المنهجيات  افضل  وفق  العليا  المكاتب  مدراء  بأعمال  التعريف  البرنامج  يتناول 

إمدادهم بالمعونة الفنية الالزمة ألداء العمل بالكفاءة اإلنتاجية العالية و تزويدهم بالخبرات و المهارات التي تتطلبها مسئوليات و واجبات الوظيفة . ونقدم في هذا البرنامج التدريبي 

للمشاركين الوحدات المعرفية والمهاريه التي تعرفهم بإختصاصات و واجبات و مسئوليات مدراء المكاتب . و المفهوم العلمي لإلتصاالت اإلدارية و أساليبها و فن التعامل مع 

القيادات و المرؤوسين . و إدارة الوقت و اإلستخدام األمثل له . و فن المكاتبات الرسمية و صياغاتها ) الخطاب / المذكرة / التقارير ( . و الفهرسة و الحفظ ) تطبيقات عملية ( . 

و المهارات السلوكية المتصلة بالوظيفة و الجوانب السلوكية في األداء وفن االتكيت والمراسم الحديثة.

االهداف:

يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تزويد المشاركين بالمهارات الحديثة المطلوبة في مجال إدارة المكاتب العليا وذلك من خالل استخدام احدث األساليب والتقنيات المعاصرة في 

إدارة المكاتب العليا وذلك بغرض تقديم الدعم اإلداري للوظائف العليا بكفاءة وفعالية، وتدريب الملتحقين به على ممارسة فنون االتصال والتعامل مع اآلخرين عمليا، وكيفية تطبيق 

جدولة ومتابعة أعمال اإلدارة العليا، وإكسابهم مهارة استخدام التقنيات الحديثة لألعمال المكتبية, وتدريبهم على كيفية التعامل مع األنماط الشخصية المختلفة.

المرشحون لحضور البرنامج التدريبي:

يستهدف هذا البرنامج التدريبي الراغبون في فهم أحدث الطرق وافضل الممارسات الخاصة بأعمال السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب العليا :

w مدراء المكاتب

w موظفي السكرتارية التنفيذية

w المساعدون اإلداريون

الوحدات المعرفية والمهارية للبرنامج التدريبي:

في هذه البرنامج التدريبي سيتدرب المشارك  على :

w اختصاصات و واجبات و مسئوليات مدراء المكاتب

w المفهوم العلمي لالتصاالت اإلدارية و أساليبها

w فن التعامل مع القيادات و المرؤوسين

w إدارة الوقت و اإلستخدام األمثل له

w ) فن المكاتبات الرسمية و صياغاتها ) الخطاب / المذكرة / التقارير

w ) الفهرسة و الحفظ ) تطبيقات عملية

w المهارات السلوكية المتصلة بالوظيفة و الجوانب السلوكية في األداء

w األجهزة الحديثة و اإلدارة المكتبية الحديثة

w أسس تبسيط إجراءات العمل

w افضل الممارسات في التخطيط والتنظيم والتنسيق واإلتصال وتعزيز قوة الذاكرة وجدولة األعمال والتعامل مع الضغوط
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الوحدة األولى:

المفاهيم المعاصرة إلدارة المكاتب
w إدارة المكاتب
w الفرق بين إدارة المكاتب وتنسيق العمل
w  المفاهيم العامة للعاملين في مجال إدارة المكاتب و المحفوظات المعاصرة في

المنظمات الحديثة
w أهمية اإلدارة الفعالة ألعمال إدارة المكاتب في نجاح العمل اإلداري
w أنواع إدارة المكاتب
w المكتب الحديث
w و ظائف المكتب العالمى
w أهداف المكتب العالمى
w أهمية إدارة المكاتب الحديثة
w تنظيم أعمال إدارة المكاتب والمحفوظات بالمكاتب الحديثة

الوحدة الثانية:

مهام ومسؤوليات مدير المكتب المعاصر
w وظيفية مدير المكتب
w مهام إدارة المكاتب
w مهارات مدير المكتب
w صفات مدير المكتب
w واجبات مدير المكتب
w أبعاد وظيفية مدير المكتب
w مفهوم إدارة المكاتب العليا
w إختصاصات و واجبات و مسئوليات مدراء المكاتب
w المفهوم العلمي لإلتصاالت اإلدارية و أساليبها
w فن التعامل مع القيادات و المرؤوسين
w المهارات السلوكية المتصلة بوظيفية مدير المكتب
w التخطيط لإلجتماعات
w جدولة األعمال
w وضع نظم الفهرسة و الحفظ
w نظم المعلومات و صناعة القرارات
w KPIs مهارات إعداد التقارير العليا ومؤشرات األداء

w إدارة العالقات بين موظفي اإلدارة العليا بوالوحدات التنظيمية

الوحدة الثالثة:

برتوكول العمل بإدارة المكاتب
w مفهوم البرتوكول
w عناصر فعالية تصرفات مدير المكتب
w مهارات السكرتير في إدارة برتكوالت التعامل
w إدارة اإلنطباع األول لدى المستفيد من خدمات إدارة المكاتب
w ملخص األبحاث األخيرة التي أجريت حول تأثير لغة الجسد في إقناع اآلخرين
w مفهوم اإلنطباع األول
w العوامل المؤثر في تكوين اإلنطباع األول لدى المتلقي لخدمات إدارة المكاتب
w مفهوم الكايزما
w المعايير النفسية لمدير المكتب الفعال

w مدير المكتب الفعال وبروتوكول التعامل مع كبار الزوار
w  أهمية التوافق بين الخصائص الجسمية والنفسية لمدير المكتب لصناعة اإلنطباع

المثالي
w مهارات االتيكيت وأثرها في نجاح عمل مدير المكتب الفعال

w مهارات التعامل مع الجمهور وإستقبال الشكاوى

الوحدة الرابعة:

اهمية مهارات االتصال فى ادارة المكاتب
w مفهوم االتصال وانواعة
w نموذج ديفيزلإلتصال
w  THE JOHARI WINDOW MODEL نموذج نافذة جو - هاري
w المهارات الصوتية لمدير المكتب الفعال
w مهارات استخدام لغة الجسد الفعالة لمدير المكتب الفعال
w HBDI انماط مدراء المكاتب طبقا لمقياس هيرمان
w Perceptual Positions تقنية مواقع اإلدراك
w مهارات التعامل مع األنماط البشرية المختلفة
w أهمية المهارات اللغوية في لنجاح مدير المكتب الفعال
w مهارات االقناع والتأثير في مجال عمل إدارة المكاتب

w تطبيقات عملية على مهارات االتصال الفعال في مجال إدارة المكاتب

الوحدة الخامسة:

التميز فى إستراتيجيات وفنون إدارة المكاتب
w مراحل أنظمة اإلعداد والتجهيز لتنظيم الملفات و المعلومات
w اإلستراتيجية المستخدمة لخدمة أعمال إدارة المكاتب و المحفوظات
w مهارات إستقبال وتصدير المكاتبات
w طرق الفهرسة و الحفظ للوثائق والملفات
w ) فن المكاتبات الرسمية و صياغاتها )المكاتبات / المذكرات / التقارير
w فن كتاب التقارير
w فن تنظيم االجتماعات
w فن كتابة وإدارة محاضر االجتماعات
w مهارات التفكير العليا لمدير المكتب الفعال
w أهمية التمكين من مهارات التفكير العليا وتفعيلها لمدير المكتب الفعال
w مهارات حل المشكالت وإتخاذ القرارات
w مهارات التفكير اإلبتكاري واإلبداعي
w تطبيقات عملية على مهارات التفكير العليا لمدير المكتب
w مهارات إدارة الصراعات وتخفيف التوتر في بيئة العمل
w مفهوم إدارة الصراعات
w مهارات ادارة الضغوط



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:

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

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

w 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 :........................)السكرتارية وادارة المكاتب التنفيذية - المستوى اإلحترافي ®( 

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.


