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المقدمة:
صمم هذا البرنامج لتمكين المساعد التنفيذي والعاملين في المكاتب اإلدارية من أداء دورهم المحوري وإضافة القيمة في المؤسسة عن طريق تحديد االحتياجات والمطالب المعاصرة 

من المديرين التنفيذيين ومساعديهم الرئيسيين. سيتمكن الحاضرون من فهم دورهم الرئيسي والمطالب الجديدة له في بيئة ومناخ العمل المعاصرين.

التنفيذية، تقديم العروض، الحضور  التنفيذي نموًا مطردًا منذ بداياته، ومطالب بأداء الكثير من األدوار بالنيابة عن رئيسه مثل إعداد التقارير  نما دور مساعد/سكرتير المدير 

والمشاركة في اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان العليا. واآلن أصبح دور مساعد/سكرتير المدير التنفيذي واضح للغاية ومطالب بدور رئيسي في الشركات والمؤسسات الحكومية. 

لذلك أصبح من الضروري أن يكون لدى المساعد/السكرتير التنفيذي المعرفة والفهم الكافيين ألساسيات التفكير االستراتيجي، إدارة المشروعات، وإعداد التقارير، القيادة، إدارة 

الموارد البشرية، التعاقدات، وتكنولوجيا المعلومات. إن كون المساعد التنفيذي مدرب جيدا هو مصدر لألمان الوظيفي والرخاء والقوة.

أهداف الدورة:
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

ممارسة تقنيات اإلدارة المتقدمة للتمكن من إدارة المكاتب �

قراءة وتحليل واردة المذكرات والطلبات والتقارير بغية تحديد أهميتها وخطة التوزيع فيها �

التميز في إدارة وصيانة جداول المدراء التنفيذيين �

االبداع في إعداد مسودات الخطابات والمراسالت الرسمية حسب توجيهات المدير التنفيذي �

تطبيق تقنيات المراسالت المهنية في الرسائل االلكترونية �

التميز في التعامل مع ضغوطات العمل وإعداد خطة عمل للتحكم بها �

إعداد وتنظيم االجتماعات وكتابة األجندة وتدوين محاضر االجتماعات بدقة �

إعداد جداول األعمال واتخاذ الترتيبات الالزمة �

تطبيق الذكاء العاطفي لتعزيز العالقات الممتازة �

استغالل مفاهيم واستراتيجيات االتصاالت الحديثة لتسهيل تدفق العمل �

معرفة كيفية إدارة النزاعات و فهم أساسيات حل المشكالت واتقان أداء المهام المتعددة .والتصرف بلباقة ودبلوماسية �

تحسين المهارات المهنية في التواصل مع الجمهور الداخلي والخارجي بطريقة فعالة �
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وظيفة المساعد التنفيذي وأهم المهام والواجبات والمسئوليات

مقدمة عن وظيفة المساعد التنفيذي §
مفهوم وظيفة المساعد التنفيذي وأهميتها وأنواعها §
دور المساعد التنفيذي فى المنظمات الذكية §
االتصال الشخصي والكتابي الفعال §
بناء عالقات ممتازة مع الزمالء §
التعامل مع الشخصيات الصعبة §
تعزيز الثقة بالنفس والحزم §
طرح أفكارك والتأثير على اآلخرين §
الكتابة المهنية الفعالة: §

آداب األعمال والبروتوكوالت والدبلوماسية «
Professionalism معنى االحترافية «
الوعي الثقافي «
فهم االختالفات بين الثقافات والوعي بها وادراكها «

   

المهارات اإلدارية للمساعد التنفيذي

التخطيط وإدارة الوقت §
التنظيم )تقسيم المهام على األخرين( §
تفويض السلطات وتوزيع األعمال §
توجيه وقيادة األخرين وتحفيزهم ألداء االعمال §
الرقابة والمتابعة للتأكد من تحقيق األهداف §
حل المشكالت واتخاذ القرارات §
إدارة ومواجهة الضغوط §
تخطيط وإدارة وتنفيذ االجتماعات §
إدارة المناسبات واألحداث §
إدارة المشروعات §

المهارات اإلنسانية للمساعد التنفيذي

االتصال الفعال والتعامل اإليجابي مع األخرين §
مهارات العرض والتقديم §
العمل فى فريق عمل والعمل الجماعي §
إجراء المقابالت الفعالة §
التفاوض مع األخرين §

المهارات الفنية للمساعد  التنفيذي

الكتابة ومعالجة الكلمات §
ارسال و استقبال المكالمات التليفونية §
اعداد وارسال الرسائل والمراسالت §
كتابة رسائل بريد الكتروني مؤّثرة §
كتابة محاضر االجتماعات §
إعداد وتنفيذ العروض التقديمية باستخدام أدوات العرض المرئية والمسموعة §
تصميم وتشغيل قواعد البيانات باستخدام الحاسب اآللي §
حفظ المعلومات على الحاسب اآللي §
حفظ وأرشفة الملفات الكترونيا §

التواصل الفّعال وإدارة النزاعات

السكرتير التنفيذي كممثل للمدير التنفيذي §
تطوير قدراتك على التواصل مع والتأثير في اآلخرين §
فهم التواصل: §

التنوع، واألنماط واالفتراضات «
مهارات االستماع «
التواصل اللفظي والغير لفظي «

مهارات العرض وكتابة التقارير

االستفادة المثلي من االجتماعات §
العرض الشفهي والعرض المكتوب §
التخطيط للعرض §
التغلب على التوتر §
االعداد للعرض §
استخدام نبرات الصوت في العرض §

حل المشكالت وتعدد المهام والتعامل مع التعقيدات

تمييز وتحديد أنواع المشكالت المختلفة §
تحديد األسلوب األمثل لحل المشكلة بناء على طبيعتها §
تحليل السبب الجذري للمشكلة §
تقييم الحلول وتطبيق أساليب التفكير اإلبداعي لحل §
المشكالت §
تحديد أهداف القرار المطلوب §

Cloudy system استخدام االنترنت و النظم السحابية

استخدام النظم السحابية على االنترنت لتسجيل وجمع وتحليل البيانات واعداد  §
التقارير

استخدام النظم السحابية على االنترنت لحفظ وأرشفة ومشاركة وارسال الملفات §
استخدام النظم السحابية على االنترنت للتخطيط وتوزيع األعمال وإعداد أجندة  §

األعمال والخطة األسبوعية والشهرية
§ ONLINE استخدام النظم السحابية الجراء المقابالت على االنترنت
استخدام النظم السحابية على االنترنت إلدارة االجتماعات و لتنفيذ العروض  §

التقديمية
استخدام برامج واجهزة االتصال الصوتى والنصى لالتصال باألخرين من خالل  §

االنترنت



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 :........................)المساعد التنفيذي المعتمد وإدارة المكاتب العليا ®( 

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.


