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مقدمة:

أصبح المكتب اآلن مركزًا هامًا لتقديم خدمة معلومات جيدة إلى كافة إدارات وأقسام المنظمة لسرعة إتخاذ القرارات والتخطيط السليم إلعمال المنظمة.

لذلك فإن اإلدارة المكتبية اآلن بما تشمله من كافة األعمال المكتبية التي تؤدى في المكاتب، أصبحت فرعًا مهمًا من فروع علم اإلدارة. وتطورت تطورًا ملحوظًا في أهدافها ومبادئها 

ووظائفها خاصة بعد إدخال التقنية الحديثة من آالت وأجهزة ومعدات وأنظمة إلكترونية لإلتصاالت والحفظ ، مما جعل األعمال المكتبية اآلن في أغلب المنظمات والمنشآت 

والبنوك عنصرًا رئيسيًا في العمل وليس عنصرًا ثانويًا كما كان من قبل ، مما أبرز أهمية األعمال المكتبية في كافة المنظمات متمثلة في الفروع العديدة لها والتي تؤدي بداًل منها 

اإلتصاالت الكتابية بكافة أنواعها وإجراءات تداولها ثم حفظها ، كل ذلك مقرونًا بأعمال السكرتارية المتنوعة مما جعل اإلدارة المكتبية هي األساس في عمل مديري المكاتب.

األهداف:

تمكين المشارك من التميز فى األتى :

w استخدام التكنولوجيا للقيام بمعظم األعمال ولدعم التواصل مع المكتب والمدير

w تنظيم سير العمل بشكل فعال من خالل حفظ الملفات والتوثيق والتصنيف والفهرسة واسترجاع وثائق الشركات والسجالت والتقارير

w وضع مقاييس الجودة للحصول على بيئة عمل تحفيزية ومنتجة

w تطبيق اللغة اإلنجليزية واالستخدام الصحيح لقواعد الكتابة

w تحديد وتحسين الكفاءات المطلوبة لزيادة قيمة الخدمات المضافة

w وظائف اإلدارة المكتبية

w مفهوم المكتب الحديث

w أنشطة المكتب فى ظل التحديات العالمية

w الصفات والمهارات الواجب توافرها في مسؤول المكتب

w مفهوم واهمية تنظيم المكتب

w خصائص التنظيم المكتبي الجيد

w المبادئ العامة لتنظيم المكتب

w خطوات تنظيم المكتب

w أهمية وفوائد تصميم المكتب

w المبادئ العامة لتصميم المكتب

الفئات المستهدفة:

w مدراء المكاتب

w سكرتارية االدارة العليا

w شاغلي وظائف ادارة مكاتب االدارة العليا والمدراء التنفيذيين والمدراء الذين يبحثون عن التفوق والتميز

w الراغبين في تطوير ذواتهم ورفع مستوى كفائتهم وفاعليتهم

المحتويات األساسية:
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الوحدة األولى :

مقدمة عن مفهوم السكرتارية والمكاتب العليا

w مفهوم السكرتارية
w الفرق بين السكرتارية وتنسيق العمل
w التطور التاريخي إلدارة السكرتارية
w  في المعاصرة  المحفوظات  و  السكرتارية  مجال  في  للعاملين  العامة  المفاهيم 

المنظمات الحديثة
w أهمية اإلدارة الفعالة ألعمال السكرتاريا في نجاح العمل اإلداري
w أنواع السكرتاربة
w المكتب الحديث
w وظائف المكتب الحديث
w أهداف المكتب الحديث
w أهمية إدارة المكاتب الحديثة
w تنظيم أعمال السكرتارية والمحفوظات بالمكاتب الحيثة

الوحدة الثانية :

الوظائف الفنية يف ادارة األعمال المكتبية

w وظيفية مدير مكتب االدارة العليا
w بناء بطاقة الوصف الوظيفي لمهمة مدير مكتب
w مفهوم إدارة المكاتب العليا
w ختصاصات 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

الوحدة الثالثة :

أبعاد وظيفة مدير مكتب االدارة العليا

w التخطيط لإلجتماعات
w جدولة األعمال
w وضع نظم الفهرسة و الحفظ
w نظم المعلومات و صناعة القرارات
w ) مهارات إعداد التقارير العليا ) مؤشرات األداء
w  باقي مع  الداخلية  التنظيمية  بالوحدات  العليا  اإلدارة  موظفي  بين  العالقة  إدارة 

الوحدات داخل المنظمة أو بالجهات الخارجية
w ادارة االتصاالت وبروتوكوالت التعامل

الوحدة الرابعة :

الصفات الكاريزمية لمدير المكتب

w الخصائص النفسية  والجسمانية لمدير المكتب
w مهارات االتيكيت في اللبس وأثرها في نجاح عمل مديرالمكتب
w المهارات الصوتية للسكرتاريا الفعال
w مهارات استخدام لغة الجسد الفعالة
w مهارات النظرة الشمولية
w مفهوم المهارات اللغوية
w أهمية المهارات اللغوية في لنجاح السكرتير الفعال
w تطبيقات عملية على المهارات االتصالية في مجال ادارة المكاتب

الوحدة الخامسة :

مهارات إدارة الوقت وأدواته

w مفهوم الوقت
w أهمية اإلدارة الفعالة للوقت وأثرها في نحاح عمل السكرتير الفعال
w مصفوفة المهم والعاجل وتطبيقات إستخدامها في إدارة الوقت
w مهارات التخطيط بإستخدام خارطة غانيت لتنظيم الوقت
w تنمية مهارات التخطيط إلدارة فعاليات إستقبال الزوار
w تصميم وتحديد شبكة الزوار
w تصميم شبكة الخدمات المطلوبة
w تحديد وتصميم إجراءات اإلستقبال
w تحديد وتصميم إجراءات تخطيط و متابعة طلبات زوار المكتب
w متى نفوض ومتى ال نفوض المهام
w أهمية التفويض الفعال لنجاح عمل السكرتير الفعال
w نموذج التفويض الفعال
w بناء خرائط التدفق للمهام
w تطبيقات عملية على مهارات التفويض فى اعمال السكرتارية وإدارة المكاتب

الوحدة السادسة :

التكنولوجيا وأجهزة المكاتب احلديثة

w Office automation نظرة تاريخية للميكنة اإلدارية
w إستخدام الميكنة الحديثة في إدارة المكاتب
w تكنولوجيا الجيل الخامس .
w أنظمة برامج الذكاء الصناعي
w المعالجة على التوازي
w شبكات قواعد المعلومات
w سعات التخزين العالية
w أنواع األجهزة والمعدات المكتبية الحديثة
w مهارات إستخدام البرامج التطبيقية الحديثة في مجال اإلدارة المكتبية



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 :........................)إدارة مكاتب كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين - المستوى المتقدم ®(

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.


