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مقدمة:
تقوم السكرتارية بدور حيوى وهام في المنظمات على اختالف احجامها ، وأنشطتها 
تحقق  حتى  أعبائهم  تحمل  على  المؤسسات  في  القرار   متخذى  فىمساعدة  وتساهم   ،

المؤسسة أهدافها.

مجال  في  العاملين  بإختيار   العناية  على  المؤسسات  في  المسؤولين  يحرص  لذا 
صورة  تحسين  في  فعالة  مساهمة  يساهم  السكرتير  ألن  فائقة،  عناية  السكرتارية 
المساهمة في تحديد  العمالء، ومن هنا  حرصالمفكرون والكتاب على  أمام  المؤسسة 
الصفات والخصائص الواجب توافرها في من يشغل وظائف السكرتارية ، كما حرصوا 
تفعيل  في  منهم  السكرتير مساهمة  بها  يقوم  التي  والواجبات  المهام  تحديد  كذلك على 

دوره داخل المؤسسة.

الهدف العام:
تنمية و تطوير قدرات ومهارات المتدر بين على القيام بمهام أعمال السكرتارية بكفاءة 
و فاعلية ، و إكسابهم المعارف الحديثة تجاه اسخدام األساليب و التقنيات المعاصرة في 

أعمال السكرتارية والمحفوظات.

األهداف التفصيلية:
	wمعرفة مفهوم السكرتارية وأهميتها وأنواعها وصفات السكرتير الناجح
	wالقدرة على إجراء ومعالجة االتصاالت الهاتفية بمهارة
	wالقدرة على تنظيم االجتماعات بفاعلية
	w القدرة على كتابة المراسالت الخارجية والداخلية وفقاً للشروط الشكلية

والموضوعية بكفاءة
	wالقدرة على معالجة البريد الصادر و الوارد بكفاءة
	wالقدرة على تنظيم مواعيد المدير بدقة وكفاءة
	wالقدرة على استقبال زوار المدير بفاعلية ومهارة
	wالقدرة على تنظيم أوراق ووثائق مكتب المدير بفاعلية

المحتويات األساسية:

مقدمة عن السكرتاریة وإدارة المكاتب:

	wمفهوم السكرتارية
	wمفهوم إدار ة المكاتب
	wأهمية السكرتارية
	wأنواع السكرتارية
	wطيبعة السكرتارية
	wواجبات ومسؤوليات سكرتارية اإلدار ة
	wصفات السكرتير الناجح
	wالمهارات الواجب توافرها  في السكرتير
	wاألسس العامة لنجاح السكرتير
	wسلوكيات السكرتير الفعال ودوره في تحقيق فعالية العمل واألداء
	wالمعارف و المعلومات األساسية ألعمال السكرتارية وإدارة المكاتب

إجراء ومعاجلة اإلتصاالت الھاتفیة و العملیات اإللكرتونیة مبھارة:

	wمفهوم االتصاالت اإلدارية
	wمفهوم االتصاالت الهاتفية
	wاالتصاالت الهاتفية و أساليب تحقيق فعاليتها
	wقواعد استخدام أجهزة االتصال الهاتفي
	wأدبيات معالجة االتصاالت الهاتفية
	wالتعرف على كيفية تنظيم المكتب اإل لكتروني
	wتطبيقات عملية

تنظیم اجتماعات المدیر:

	wمفهوم االجتماع
	wمقومات نجاح االجتماعات
	w معرفة القدرات و المهارات الالزمة التي يحتاجها السكرتير لتنظيم

االجتماعات
	wأنواع االجتماعات
	w.مهام و واجبات السكرتير في تنظيم االجتماعات
	wتطبيقات عملية

تنظیم مقابالت زوار المدیر:

	wمفهوم تنظيم المقابالت واستقبال الزوار
	wأهمية تنظيم المقابالت
	w العوامل التي يجب مراعاتها عند تنظيم المقابالت والزيارات لمكتب

المدير
	wأنواع الزائرين وكيفية التعامل معهم
	wتنمية مهارات العالقات اإلنسانيةمع اآلخرين
	w مهارات التعامل مع الرؤساء ) نمط الرئيس الفعال ( كيف تكون فعااًل مع

رؤسائك
	wمهارات وفنون الحديث و اإلنصات
	wمقابلة الزوار ومهارات معالجة المشكالت و المواقف
	wتطبيقات عملية

كتابة المراسالت وفقًا للرشوط الشكلیة والموضوعیة وتداولھا 
بكفاءة:

	wإجراءات مراسالت البريد الوارد
	w.إجراءات مراسالت البريد الصادر
	wإجراءات متابعة المراسالت الواردة
	wتطبيقات عملية

تداول واسئل االتصال الكتايب بكفاءة وفعالیة:

	wالمفاهيم األساسية لنظم حفظ واسترجاع الوثائق والملفات
	wمواصفات نظام األرشفة االلكترونية
	wًأدوات وتقنيات أرشفة الوثائق إلكترونيا
	wأمن الوثائق واستراجاعها
	wفرز الوثائق اإللكترونية
	wإتالف الوثائق اإللكترونية
	wبناءنظام للتوثيق و الفهرسة
	wنظام إدارة الوثائق
	wإعداد بناء األرشيف
	wتطبيقات عملية



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 :........................)الدبلوم المهنى السكرتارية التنفيذية 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.


