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المقدمة :

هــذا البرنامــج التدريبــي موجهة لمدراء مكاتب اإلدارة العليا و من تــرى اإلدارة أهمية حضوره ويهدف هذا البرنامج التدريبي لتنمية مهارات مدراء المكاتب و 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 باختصاصات و واجبات و مسئوليات مدراء المكاتب . و المفهوم العلمي لالتصاالت اإلدارية 

و أساليبها و فن التعامل مع القيادات و المرؤوسين . و إدارة الوقت و االستخدام 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.

األهداف :

اإللمام بأعمال المكاتب الرئيسية §

و اكساب المشاركين المهارات اإلدارية و السلوكية للسكرتير الناجح. §

التعامل الجيد في المقابالت و االجتماعات الرسمية. §

اكساب المشاركين األسس المتقدمة في إدارة المكاتب واإلدارة التنفيذية لمكاتب القيادات العليا §

صقل مهاراتهم في كيفية التواصل مع الجمهور وأُسس التواصل الفعال كتابة واستماعًا وحوارًا §

وتعزيز مهارات التعامل مع الوقت والضغط وعنصر المفاجآت وإدارة التنوع في بيئة عمل القيادات العليا وبقواعد البروتوكول واالتيكيت وإدارة المناسبات §

تطبيق مهارات العرض والتقديم و استخدام التكنولوجيا المساعدة لذلك §

تطبيق مبادئ إدارة الوقت باستخدام تطبيقات متنوعة علي الحاسب اآللي §

استخدام تطبيقات وبرمجيات الحاسب اآللي المكتبية   §

كيفية االستفادة من المعدات واألجهزة المكتبية المتوفرة لديه §

تحمل ضغوط العمل في أوقات الذروة للمؤسسة أو الشركة §

إدارة الوقت وتوزيعة على مختلف األعمال المطلوب إنجازها §

التواصل مع زمالء العمل عمليًا من خالل العمل الجماعي §

الفئات المستهدفة:

مديري المكاتب §

طاقم السكرتارية التنفيذية §

مكاتب اإلدارات العليا واإلشرافية في االمانات والبلديات والمجالس وأمناء المجالس وسكرتير المجلس والمؤسسات المختلفة و الوزرات §

كافة العاملين في مجالي ادارة المكاتب والسكرتاريا بجميع مستوياتها االدارية في جميع االدارات واالقسام في القطاعين العام والخاص §

المرشحين للقيام بهذه االعمال وكافة المهتمين §
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المحتويات األساسية:

الوحدة األولى :

المفاهيم المعاصرة للسكرتارية وادارة المكاتب

مدير المكتب المعاصر §
السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب "مفاهيم وأسس". §
أعمال السكرتارية التنفيذية في عصر هندسة ومصادر المعرفة. §
مهام وواجبات ووظائف مدراء المكاتب السكرتارية التنفيذية. §
العمل المكتبي وأهميته في زيادة الفعالية اإلدارية والفنية للمساعدين الشخصيين. §
تنظيم وإدارة المعلومات )العمل اليومي لمدير المكتب(. §

قواعد المعلومات الذكية والمداخل الحديثة للسكرتارية التنفيذية. §

الوحدة الثانية :

المهارات والمعارف الداعمة لمدير المكتب المحترف

مهارات اإلدارية الذاتية والسلوكية. §

مهارات االتصال واالبتكار وتقوية الذاكرة §

مهارات إعداد وكتابة التقارير والخطابات والمذكرات اإلدارية.. §

فنون االتيكيت ومهارات التعامل مع الجمهور. §

المهارات المهنية لمدراء المكاتب والمساعدين الشخصيين. §

نظام المعلومات اإلداري ودور مدير المكتب. §

كيفية توفير المعلومات الالزمة التخاذ القرارات ومتابعتها. §

تكنولوجيا االتصاالت والشبكات المستخدمة في أعمال السكرتارية. §

المنهج االبتكاري والتفكير اإلبداعي لمدراء المكاتب والسكرتارية التنفيذية. §

التخطيط واإلعداد والصياغة الدقيقة لمحاضر االجتماعات. §

االنترنت واستخداماته في أعمال السكرتارية. §

التعامل الجيد مع البريد اإللكتروني إرساال واستقباال. §

الوحدة الثالثة :

المهارات والمهام االلكترونية الالزمة للسكرتير العالمى

تنظيم المحفوظات الصادرة والواردة إلكترونًيا. §

تنظيم وترتيب الملفات إلكترونًيا. §

إعداد المراسالت والمذكرات وعرق األوراق اإللكترونية. §

فن الحديث واإلنصات )مهارات التقديم والعرض اإللكتروني(. §

تخطيط الوقت وتنظيم االجتماعات إلكترونًيا )االستثمار عن بعد(. §

السكرتارية التنفيذية واإلدارة المكتبية الحديثة في ظل اإلدارة اإللكترونية:- §

استخدامات التقنيات الحديثة في أعمال السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب. §

استراتيجيات األرشفة والحفظ وتأمين الوثائق واالسترجاع اإللكتروني. §

التقنيات الحديثة في ميكنة المحفوظات والوثائق. §

إدارة مراكز المعلومات وتأمين الوثائق والملفات المستندية بالحاسب اآللي. §

إدارة مكاتب الغد "التميز والتطوير". §

الوحدة الرابعة :

فن ادارة االجتماعات باستخدام التكنولوجيا الحديثة

إعداد وتنظيم المقابالت واللقاءات. §

إعداد وتنظيم االجتماعات واللجان. §

إعداد وكتابة المحاضر والجلسات والتقارير الفعالة. §

كيفية مواجهة ضغوط العمل والسيطرة على القلق والتوتر. §

مهارات االتصال والتواصل §

العمل فى فريق §

الوحدة الخامسة :

تدريبات عملية وورش عمل ادارة المكاتب االلكترونية

ورشة عمل في : المواقف التي تواجه مدراء المكاتب في مشاكل العمل اليومية  §
وكيفية التعامل معها.

ورشة عمل في : مقومات التعامل مع اآلخرين )الرؤساء والزمالء والمرؤوسين  §
والجمهور(.

السكرتارية  § في  المستخدمة  التطبيقية  والبرامج  لألجهزة  المتالحقة  التطورات 
اإللكترونية.

مهارات االتصال الحديثة §
ادارة الوقت والضغوط §
مقياس قدرات التفكير §
مقياس الذكاء المتعدد §
مقياس النمط االتصالى §
مقياس بناء الفريق §
هرم االحتياجات االنسانية §
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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 :........................)القدرات الجوهرية والتنظيمية لمدراء مكاتب اإلدارة 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.


