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مقدمة:

المشاركين  تزويد  إلى  الحديثة  المكتبية  واإلدارة  التنفيذية  السكرتاريا  دورة  تهدف 

باألسس والمفاهيم العلمية الحديثة في مجاالت عمل السكرتارية وإدارة األعمال المكتبية 

االجتماعات  بتنظيم  مهاراتهم  تنمية  وكذلك  والبرتوكول  اإلتيكيت  قواعد  ومهارات 

المكاتب  إدارة  في  إتباعها  الواجب  والسلوكيات  اآلخرين  مع  التعامل  وأساليب 

السكرتارية  وظيفة  في  العاملين  جميع  الدورة  تستهدف  بحيث  التنفيذية,  والسكرتارية 

وإدارة المكاتب والعاملون في إدارة المكاتب العليا، أو المرشحين لشغل هذه الوظيفة 

مستقبال.

أهداف البرنامج التدريبي:
w التعرف على مفهوم السكرتارية التنفيذية  وأهميتها في تنظيم ادارة المكتب
w التعرف على مهام السكرتارية التنفيذية واألعمال التي يجب أن يقوم بها السكرتير
w التعرف على كيفية تحسين األداء عند التعامل مع اآلخرين ، واألوراق ، واألولويات 
w  القيادات لدى مدراء مكاتب  التسويف واإلجهاد  التغلب على   التعرف على طرق 

العليا
w تنمية مهارات السكرتير في إعداد وتنظيم اإلجتماعات الناجحة
w   تحديد المجاالت التي يجب أن تسيطر عليها السكرتارية إلدارة المكاتب العليا 
w تنمية مهارات اإلتصال واإلبتكار لدى السكرتير المتميز
w التعرف على األخطاء العشر  للسكرتير التنفيذي وكيفية تجنبها
w التعرف على المهارات التي يجب أن تتوافر في مدير إدارة القيادات العليا
w تنمية مهارات التواصل   لدى السكرتير  المتميز
w  السكرتير التقارير والمذكرات ومحضر اإلجتماعات لدى  التعرف على فن كتابة 

المتميز
w تدريبات عملية وأمثلة واقعية مرتبطة بمهارات السكرتارية التنفيذية

الوحدة األولى :

المفاهيم األساسية للسكرتارية التنفيذية

w . مفهوم السكرتارية
w . أهمية أعمال السكرتارية التنفيذية
w . األعمال التي يقوم بها السكرتير  التنفيذي
w . مهارات وقدرات السكرتير التنفيذي
w . الصفات الشخصية والعلمية  للسكرتير التنفيذي
w . الوصايا العشر للسكرتير التنفيذي الناجح
w مقارنة وظيفة السكرتير  في أوربا وأمريكا واليابان والدول العربية

الوحدة الثانية :

السكرتارية التنفيذية وإعداد وكتابة المراسالت والمذكرات والتقارير

w إعداد وكتابة المراسـالت والمذكرات
w إعداد وكتابة التقـــارير

الوحدة الثالثة :

السكرتارية التنفيذية واإلعداد لالجتماعات

w دور السكرتير في التخطيط لإلجتماع
w دور السكرتير في اليوم السابق لعقد اإلجتماع
w دور السكرتير في يوم عقد اإلجتماع
w دور السكرتير  أثناء االجتماع
w دور السكرتير بعد إنتهاء اإلجتماع
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الوحدة الرابعة :

السكرتارية التنفيذية واإلعداد للمقابالت والتعامل مع زوار المكتب

w السكرتارية واإلعداد للمقابالت

w السكرتارية والتعامل مع زوار المكتب

الوحدة الخامسة :

السكرتارية التنفيذية وإدارة الوقت

w مفهوم إدارة الوقت للسكرتير

w حقائق خاصة بالوقت

w المبادئ واألسس التي تحكم إدارة وقت السكرتير

w كيفية يخطط  السكرتير إلدارة وقته اليومي

w العوامل الخارجية التي تضيع وقت السكرتير

w العوامل الداخلية التي تضيع وقت السكرتير

w ما يمكن أن يجنيه السكرتير من إدارته لوقته

الوحدة السادسة :

السكرتارية التنفيذية ومهارات اإلتصال والحديث الفعال واإلنصات الجيد

w مفهوم اإلتصال وأنواعه

w عناصر أو مكونات عملية اإلتصال

w أهمية اإلتصال بالنسبة للسكرتير

w مفهوم الحديث الفعال

w كيف ينمي السكرتير مهاراته في الحديث الفعال

w مفهوم اإلنصات

w كيف ينمي السكرتير مهاراته في اإلنصات الجيد

الوحدة السابعة :

السكرتارية التنفيذية واإلتصاالت الهاتفية

w القواعد العامة للسكرتير في إستخدام اإلتصاالت الهاتفية

w تعليمات الرئيس للسكرتير في التعامل مع اإلتصاالت الهاتفية

w السكرتير ومعالجة اإلتصاالت الهاتفية الواردة

w كيفية إتمام السكرتير تحويل اإلتصاالت الهاتفية الواردة للرئيس

w طرق إستقبال السكرتير للمكالمات الهاتفية الواردة في حالة عدم وجود الرئيس

w السكرتير ومعالجة اإلتصاالت الهاتفية الصادرة

w كيفية إتمام السكرتير تسجيل المكالمات الهاتفية الصادرة

الوحدة الثامنة :

السكرتارية التنفيذية وكيفية التعامل مع اآلخرين

w كيف تتعرف على شخصية من تتعامل معه

w كيفية تعامل السكرتير مع رئيسه

w كيفية تعامل السكرتير مع مروؤسيه

w كيفية تعامل السكرتير مع زمالئه

w كيفية تعامل السكرتير مع العمالء

الوحدة التاسعة :

السكرتارية التنفيذية وقواعد اإلتيكيت

w السكرتير وقواعد التعارف والتقديم

w السكرتير وقواعد المصافحة

w السكرتير وقواعد الحديث

w السكرتير وقواعد التدخين

w السكرتير وقواعد الجلوس واإلبتسامة

w السكرتير وقواعد الشكر واإلعتذار

w السكرتير وقواعد المجاملة

w السكرتير وقواعد النظافة

w السكرتير وقواعد اآلداب العامة في المكتب

الوحدة العاشرة :

السكرتارية التنفيذية وقواعد البروتوكول

w السكرتير وقواعد األسبقية

w السكرتير وقواعد الدعوة الرسمية

w السكرتير وقواعد الحفالت والمآدب

w السكرتير وقواعد الزيارات الرسمية

w السكرتير وقواعد آداب األكل

w السكرتير وقواعد المالبس



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 :........................)السكرتاريا التنفيذية وإدارة المكاتب 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.


