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مقدمة:
المكاتب  أعمـال   بكـافـة  القيـام  مجـال  في  الحـديثـة  المهـارات  المشـاركيـن  إكسـاب 
الرقي  ذات  والمناهج  العالمية  المعايير  المسؤليين،  وفق  وكبار  بالقيادات  الملحقة 
المعلوماتي و التي تتطلبهــا أعمـال المكـاتـب الرئيسيـــة باإلضـافـة إلى تطبيـق أحـدث 
الفّعــال  المكتـب  مـديـر  في  تـوافـرهـا  الـواجـب  واإلداريــة  السلـوكيــة  المهـارات 
الملحقين مع كبار الشخصيات من خالل ممارسة عملية إدارة المكاتب بالنظم والمفاهيم 
على  واالطالع  اإلدارية  العمليات  بهندسة  والمتعلقة  الحديثة  اإلدارية  والنظريات 
التحوالت اإلدارية المتطورة في صناعة ومتابعة العمليات اإلدارية في ظل البروتوكول 

والدبلوماسية اإلدارية واالحتراف المهني.

صممت دورة ادارة وتنسيق مكاتب القادة لتنمية المبادئ األساسية لتقنيات إدارة المكاتب 
مكاتب  واحتياجات  متطلبات  على  التعرف  سيتم  حيث  العامة،  والعالقات  والمراسم 
الشخصيات الهامة من أنظمة وإجراءات وآليات إلنجاز األعمال فى المنظمة العصرية 
للمشاركين  العملية  المهارات  لتعزيز  الدورة  تهدف  للخدمة.  المتميز  األداء  من خالل 
القائمة على استخدام  المتقدمة  في وضع نموذج عصري فى ضوء األنظمة اإلدارية 
تكنولوجيا متقدمة وأنظمة رقمية تساند وتساهم في إقامة منظومة إدارية متكاملة لتحقيق 
اإلنجاز الرائد من منظور إدارة الجودة الكلية . كما تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين 
من اإللمام باإلشكاليات والصعوبات التي تعرقل أداء القائمين على إدارة أعمال مكاتب 

الشخصيات الهامة في المنظمات واآللية المتبعة في مواجهة هذه الصعوبات.

أهداف الدورة:
	wتعلم كيفية القيام بمهام ومسؤوليات إدارة المكاتب ومهاراتها
	w التعّرف إلى أنواع التقارير والمذكرات الداخلية والرسائل اإلدارية

الرسمية وغير الرسمية ، وإلى مواصفات ومعايير كل منها ، وإلى كيفية إعداده 
وكتابته وتنظيمه

	wتعلم كيفية استخدام األرشفة اإللكترونية
	w إتقان إعداد جداول األعمال وتدوين وقائع االجتماعات وكتابة محاضرها

ومتابعتها
	wتعلم كيفية إعداد أوراق العمل المختلفة
	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
	wوضع مقاييس الجودة للحصول على بيئة عمل تحفيزية ومنتجة

المواضيع الرئيسية:
	wثوابت إدارة المكاتب في المفهوم الحديث
	w الوصف الوظيفي والمسارالوظيفي لوظيفة سكرتير ومدير مكتب والفرق

بينهما
	wالمواصفات الشخصية والمهارات الفنية لمدير المكتب
	wمهام وواجبات مدير المكتب
	wمنهج التغيير في بيئة العمل المكتبي
	wدالئل النجاح والفشل في أعمال ادارة المكاتب
	w النموذج الياباني في إدارة المكاتب الحديثه : مّهد ، نّظم ، نّظف ، وّحد

المعايير ، االنضباط الذاتي ، مّهد

	wتطبيقات اإلدارة االلكترونية في مجال األعمال
	w إدارة المحفوظات والوثائق واألرشفة االلكترونية : الترقيم ) الترميز

(، اعداد الفهارس، تصنيف الوثائق والمحفوظات ، مزايا استخدام األلوان في 
التصنيف ، دورة حياة الوثائق

	wخطوات تقليل األوراق في بيئة العمل اليومية
	wمكونات نظام األرشفة اإللكترونية
	wمراحل التوثيق االلكتروني
	wبعض المحاذير حول انشاء مجلدات الكترونية
	wاألمن والسرية
	wمشكالت األرشفة اإللكترونية
	wالتخطيط والتنظيم وإدارة الوقت
	wإدارة االتصاالت الهاتفية
	wإدارة البريد والبريد االلكتروني
	wفن كتابة التقارير
	wمفهوم التقرير ومعناه اللغوي واإلداري وأهميته
	wأنواع التقارير وأسس تصنيفها
	wقواعد ومراحل إعداد التقارير ، ومواصفات التقرير الجيد
	wM.A.D.E معايير كتابة التقارير ، والتقرير المعياري باستخدام نموذج
	wعوائق كتابة التقارير وكيفية تجاوزها
	wأهمية االتصال بالرسائل ، والشروط الواجب توفرها في الرسالة الجيدة
	wالجوانب الموضوعية والشكلية لكتابة الرسالة
	wأجزاء الرسالة وأنماط طباعتها
	wكيفية اعداد مذكرة داخلية ادارية ، والفرق بينها وبين الرسالة
	wكيفية كتابة رسائل االستخدام ، واالستفسار ، والشكوى ، واالعتذار
	wكيفية كتابة رسالة حكومية ، والفرق بينها وبين الرسالة اإلدارية
	wكيفية إعداد وكتابة أوراق العمل ، ومواصفات ورقة العمل الجيدة
	wأفضل األساليب لعرض التقارير وأوراق العمل على اآلخرين
	wكيفية إعداد جداول األعمال وتدوين وقائع االجتماعات وكتابة محاضرها
	w مهارات تنظيم االجتماعات وإدارتها : إعداد جداول األعمال ، وتدوين

وقائع االجتماعات وكتابة محاضرها ، وإدارتها ، ومتابعة قراراتها ومخرجاتها
	wاستخدام االكسل في إعداد القوائم

الفئات المستهدفة:
	wمدراء المكاتب
	wسكرتارية االدارة العليا
	w شاغلي وظائف ادارة مكاتب االدارة العليا والمدراء التنفيذيين والمدراء

الذين يبحثون عن التفوق والتميز
	wالراغبين في تطوير ذواتهم ورفع مستوى كفائتهم وفاعليتهم

المحتويات األساسية:
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المحتويات األساسية:

الوحدة األولى :

مقدمة عن مفهوم السكرتارية والمكاتب العليا

	wمفهوم السكرتارية
	wالفرق بين السكرتارية وتنسيق العمل
	wالتطور التاريخي إلدارة السكرتارية
	w في المعاصرة  المحفوظات  و  السكرتارية  مجال  في  للعاملين  العامة  المفاهيم 

المنظمات الحديثة
	wأهمية اإلدارة الفعالة ألعمال السكرتاريا في نجاح العمل اإلداري
	wأنواع السكرتاربة
	wالمكتب الحديث
	wوظائف المكتب الحديث
	wأهداف المكتب الحديث
	wأهمية إدارة المكاتب الحديثة
	wتنظيم أعمال السكرتارية والمحفوظات بالمكاتب الحيثة

الوحدة الثانية :

الوظائف الفنية يف ادارة األعمال المكتبية

	wوظيفية مدير مكتب االدارة العليا
	wبناء بطاقة الوصف الوظيفي لمهمة مدير مكتب
	wمفهوم إدارة المكاتب العليا
	wختصاصات و واجبات و مسئوليات مدراء المكاتب
	wالمفهوم العلمي لإلتصاالت اإلدارية و أساليبها
	wفن التعامل مع القيادات و المرؤوسين
	wالمهارات السلوكية المتصلة بوظيفية مدير المكتب

الوحدة الثالثة :

أبعاد وظيفة مدير مكتب االدارة العليا

	wالتخطيط لإلجتماعات
	wجدولة األعمال
	wوضع نظم الفهرسة و الحفظ
	wنظم 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
	wادارة االتصاالت وبروتوكوالت التعامل

الوحدة الرابعة :

الصفات الكاريزمية لمدير المكتب

	wالخصائص النفسية  والجسمانية لمدير المكتب
	wمهارات االتيكيت في اللبس وأثرها في نجاح عمل مديرالمكتب
	wالمهارات الصوتية للسكرتاريا الفعال
	wمهارات استخدام لغة الجسد الفعالة
	wمهارات النظرة الشمولية
	wمفهوم المهارات اللغوية
	wأهمية المهارات اللغوية في لنجاح السكرتير الفعال
	wتطبيقات عملية على المهارات االتصالية في مجال ادارة المكاتب

الوحدة الخامسة :

مهارات إدارة الوقت وأدواته

	wمفهوم الوقت
	wأهمية اإلدارة الفعالة للوقت وأثرها في نحاح عمل السكرتير الفعال
	wمصفوفة المهم والعاجل وتطبيقات إستخدامها في إدارة الوقت
	wمهارات التخطيط بإستخدام خارطة غانيت لتنظيم الوقت
	wتنمية مهارات التخطيط إلدارة فعاليات إستقبال الزوار
	wتصميم وتحديد شبكة الزوار
	wتصميم شبكة الخدمات المطلوبة
	wتحديد وتصميم إجراءات اإلستقبال
	wتحديد وتصميم إجراءات تخطيط و متابعة طلبات زوار المكتب
	wمتى نفوض ومتى ال نفوض المهام
	wأهمية التفويض الفعال لنجاح عمل السكرتير الفعال
	wنموذج التفويض الفعال
	wبناء خرائط التدفق للمهام
	wتطبيقات عملية على مهارات التفويض فى اعمال السكرتارية وإدارة المكاتب

الوحدة السادسة :

التكنولوجيا وأجهزة المكاتب احلديثة

	wOffice automation نظرة تاريخية للميكنة اإلدارية
	wإستخدام الميكنة الحديثة في إدارة المكاتب
	wتكنولوجيا الجيل الخامس .
	wأنظمة برامج الذكاء الصناعي
	wالمعالجة على التوازي
	wشبكات قواعد المعلومات
	wسعات التخزين العالية
	wأنواع األجهزة والمعدات المكتبية الحديثة
	wمهارات إستخدام البرامج التطبيقية الحديثة في مجال اإلدارة المكتبية
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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:

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

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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 :........................)االبداع في إدارة وتنسيق مكاتب القادة ®(

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.


