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مقدمة:
يجمع مدراء المكاتب المحترفون بين مجموعة متنوعة من المسؤوليات و يسيرونها بما يضمن إدارة عمليات وأنشطة المكتب بكفاءة وسالسة. صمم هذا الرنامج التدريبي لمساعدة 
المشاركين على تطوير نهج حازم ومنظم إلدارة األفراد والعمليات في مكاتبهم ، بهدف جعل العمل متناغم و أكثر إنتاجية. كما يسعى البرنامج إلى تطوير مهارات التواصل والكتابة 

لدى المشاركين.

اهداف الدورة:
فهم أفضل الممارسات في إجراءات المكتب الرئيسية 	

فهم أدوار ومسؤوليات مدير المكتب 	

تعزيز أساليب التواصل بين األشخاص 	

خلق القدرة على إدارة االتصاالت المكتبية 	

تنظيم عالقات األعمال 	

القدرة على التعامل مع ضغط العمل بشكل فعال 	

          المحتويات الرئيسية:

المهام المتعلقة بالبيانات:
األساليب الفنية لتنظيم الملفات والمستندات�	
أهمية اتصال المكتب )حفظ السجالت(�	
نظم اإلشراف المحفوظات�	
التصنيف والترميز والفهرسة�	
باستخدام التكنولوجيا في األرشيف�	
فرز، ترحيل، و إتالف سجالت الكتاب�	
تكنولوجيا المعلومات وتداولها وحفظها واسترجاعها�	

مكتب االتصاالت:
التعامل مع مكتب االتصاالت�	
اإلبالغ والتواصل الكتابي�	
ميزات وعناصر تقرير جيد�	
االتصاالت التجارية المكتوبة�	
األخطاء الشائعة في االتصاالت المكتوبة�	
التعامل مع المكالمات الهاتفية والزوار�	

الدور اإلداري:
المهام والمسؤوليات والميزات لمدير المكتب�	
الدور اإلداري وميزات المساعد الجيد�	
إعداد جداول األعمال ، واجتماعات االجتماع ، وترتيبات السفر�	
تنظيم عمل المكتب والمواعيد والوقت واألولويات�	
التعامل مع اآلخرين ، وضغوط العمل في مكان العمل�	
تبسيط اإلجراءات المكتبية ، واستخدام الهاتف بشكل فعال�	
إرشادات العمل واإلجراءات المكتبية�	

مدير المكتب والتكنولوجيا:
السكرتير االلكتروني�	
استخدام األدوات والبرامج واألجهزة الحديثة�	
المعدات المكتبية والتكنولوجيا�	
أهمية التقنيات الحديثة�	
إعداد نموذج االتصال والتقارير باستخدام أجهزة الكمبيوتر�	
العرض التقديمي باستخدام الحاسب اآللي�	
أرشفة المعلومات الشخصية لألفراد باستخدام أجهزة الكمبيوتر�	
ترتيب لقاء الكترونياً�	
تنظيم المواعيد والمهام المكتبية إلكترونياً�	
االتصاالت اإللكترونية�	

مهارات متنوعة للمكتب:
التطوير اإلداري للمساعدين اإلداريين�	
فن وأساسيات�	
العمل دون إشراف وتطوير الذات�	
تطوير المفاهيم والمنهجيات اإليجابية�	
جدولة النشاط في مكتب األمين�	
إدارة الوقت واألولويات�	
البيئة المادية للمكاتب الحديثة�	



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 :........................)االستراتيجيات الرائدة في إدارة المكاتب ®( 

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.


