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السكرتارية و إدارة المكاتب
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2Training Calendar 2020

برامج وورش عمل : السكرتارية و إدارة المكاتب ) 2020 (
الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر

رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

الكتابة والصياغة اإلبداعية للخطابات والمراسالت والتقارير
 إعداد وصياغة المراسالت والتقارير وطرق العرض والتقديم

2900دبــي21 - 25 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي19 - 23 يوليو 2020

2900دبــي06 - 10 سبتمبر 2020

2900دبــي18 - 22 أكتوبر 2020

2900دبــي29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2020

تحديد األولويات وإدارة الوقت والتحكم في ضغوط العمل
إدارة وتنظيم الوقت والمهام المتعددة واالولويات وتمالك الضغوط

2900دبــي28 يونيو - 02 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي30 أغسطس - 03 سبتمبر 2020

2900دبــي11 - 15 أكتوبر 2020

2900دبــي08 - 12 نوفمبر 2020

2900دبــي20 - 24 ديسمبر 2020

المنظومة المتكاملة ألعمال السكرتاريا واإلدارة المكتبية

3500 اسطنبول17 - 21 أغسطس 2020

رابط البرنامج 2900دبــي27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2020

2900دبــي29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2020

التميز واالبداع واالبتكار في إدارة المكاتب والسكرتاريا

2900دبــي14 - 18 يونيو 2020

رابط البرنامج

3500 اسطنبول20 - 24 يوليو 2020

2900دبــي09 - 13 أغسطس 2020

2900دبــي18 - 22 أكتوبر 2020

2900دبــي29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2020

االستراتيجيات الرائدة في إدارة المكاتب
3500 اسطنبول10 - 14 أغسطس 2020

رابط البرنامج
3500ماليزيا  16 - 20 نوفمبر 2020

إدارة المكاتب ومهارات السكرتارية التنفيذية المتقدمة

2900دبــي31 مايو - 04 يونيو 2020

رابط البرنامج
3500ماليزيا  17 - 21 أغسطس 2020

2900دبــي01 - 05 نوفمبر 2020

2900دبــي20 - 24 ديسمبر 2020

https://euromatech-me.com/فئة-البرامج/الإدارية-والقيادية-وتطوير-الذات
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الكتابة-والصياغة-الإبداعية-للخطابات-والمراسلات-والتقارير
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الإدارة-المرنة-للمهام-المتعددة-وترتيب-الأولويات-والضغوط
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/المنظومة-المتكاملة-لأعمال-السكرتاريا-والإدارة-المكتبية
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/التميز-والابداع-والابتكار-في-إدارة-المكاتب-والسكرتاريا
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/إدارة-المكاتب-التخطيط-والتنظيم-وتحديد-الأهداف-بكفاءه
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/إدارة-المكاتب-وأعمال-السكرتارية-العالمية-الحديثة
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3 Training Calendar 2020

برامج وورش عمل : السكرتارية و إدارة المكاتب ) 2020 (
الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر

رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

أصول وفنون السكرتارية التطبيقية المتقدمة

3500 اسطنبول31 مايو - 04 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي28 يونيو - 02 يوليو 2020

3500ماليزيا  20 - 24 يوليو 2020

2900دبــي16 - 20 أغسطس 2020

2900دبــي20 - 24 سبتمبر 2020

2900دبــي01 - 05 نوفمبر 2020

2900دبــي27 - 31 ديسمبر 2020

تقنيات األرشفة اإللكترونية وأمن وسرية المعلومات
المقاييس العالمية في ادارة الوثائق والحفظ والحماية االرشفية

2900دبــي31 مايو - 04 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي05 - 09 يوليو 2020

2900دبــي11 - 15 أكتوبر 2020

2900دبــي08 - 12 نوفمبر 2020

2900دبــي27 - 31 ديسمبر 2020

الكاريزما واالتصال والتأثير للمساعدين التنفيذيين

2900دبــي05 - 09 يوليو 2020

رابط البرنامج 2900دبــي11 - 15 أكتوبر 2020

2900دبــي06 - 10 ديسمبر 2020

اإلدارة المكتبية العليا والسكرتارية التخصصية

2900دبــي05 - 09 يوليو 2020

رابط البرنامج 2900دبــي04 - 08 أكتوبر 2020

2900دبــي29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2020

السكرتاريا التنفيذية وإدارة المكاتب الحديثة

2900دبــي19 - 23 يوليو 2020

رابط البرنامج 2900دبــي11 - 15 أكتوبر 2020

2900دبــي29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2020

االبداع في إدارة وتنسيق مكاتب القادة

2900دبــي28 يونيو - 02 يوليو 2020

رابط البرنامج

3500ماليزيا  20 - 24 يوليو 2020

2900دبــي06 - 10 سبتمبر 2020

2900دبــي04 - 08 أكتوبر 2020

2900دبــي08 - 12 نوفمبر 2020

2900دبــي06 - 10 ديسمبر 2020

https://euromatech-me.com/فئة-البرامج/الإدارية-والقيادية-وتطوير-الذات
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/إعداد-المساعد-التنفيذي-المعتمد
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/المقاييس-العالمية-في-ادارة-الوثائق-والحفظ-والحماية-الارشيفية
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الكاريزما-والاتصال-والتأثير-للمساعدين-التنفيذيين
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الإدارة-المكتبية-العليا-والسكرتارية-التخصصية
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/السكرتاريا-التنفيذية-وإدارة-المكاتب-الحديثة
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الابداع-في-إدارة-وتنسيق-مكاتب-القادة
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4Training Calendar 2020

برامج وورش عمل : السكرتارية و إدارة المكاتب ) 2020 (
الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر

رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

االتصال الكتابي الفعال في بيئة األعمال الحديثة

2900دبــي09 - 13 أغسطس 2020

رابط البرنامج 2900دبــي11 - 15 أكتوبر 2020

2900دبــي06 - 10 ديسمبر 2020

المراسم والبروتوكوالت لمديري مكاتب الشخصيات الهامة

2900دبــي16 - 20 أغسطس 2020

رابط البرنامج
2900دبــي27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2020

3500 اسطنبول16 - 20 نوفمبر 2020

2900دبــي29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2020

مهارات السكرتارية الحديثة وفنون إدارة المكاتب العليا

2900دبــي05 - 09 يوليو 2020

رابط البرنامج
2900دبــي20 - 24 سبتمبر 2020

2900دبــي08 - 12 نوفمبر 2020

2900دبــي20 - 24 ديسمبر 2020

المهارات االحترافية لمديري المكاتب والسكرتارية التنفيذية

2900دبــي05 - 09 يوليو 2020

رابط البرنامج
2900دبــي20 - 24 سبتمبر 2020

2900دبــي01 - 05 نوفمبر 2020

2900دبــي20 - 24 ديسمبر 2020

CBP محترف السكرتارية التنفيذية المعتمد

2900دبــي05 - 09 يوليو 2020

رابط البرنامج 2900دبــي08 - 12 نوفمبر 2020

2900دبــي20 - 24 ديسمبر 2020

إدارة المكاتب والسكرتارية واالرشفة االلكترونية

2900دبــي19 - 23 يوليو 2020

رابط البرنامج
2900دبــي13 - 17 سبتمبر 2020

2900دبــي25 - 29 أكتوبر 2020

2900دبــي13 - 17 ديسمبر 2020

المهارات التنفيذية واإلبداعية للسكرتارية عالية األداء

2900دبــي09 - 13 أغسطس 2020

رابط البرنامج 2900دبــي11 - 15 أكتوبر 2020

2900دبــي06 - 10 ديسمبر 2020

https://euromatech-me.com/فئة-البرامج/الإدارية-والقيادية-وتطوير-الذات
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الاتصال-الكتابي-الفعال-في-بيئة-الأعمال-الحديثة
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/المراسم-والبروتوكولات-لمديري-مكاتب-الشخصيات-الهامة
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/مھارات-السكرتاریة-الحدیثة-وفنون-إدارة-المكاتب-العلیا
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/المهارات-الإحترافية-في-الإدارة-الفعالة-للمكاتب
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/محترف-السكرتارية-التنفيذية-المعتمد-cbp
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الأخصائي-المعتمد-في-الأعمال-المكتبية-والادارية
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/تنمية-مهارات-السكرتارية-الإبداعية
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5 Training Calendar 2020

برامج وورش عمل : السكرتارية و إدارة المكاتب ) 2020 (
الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر

رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

إدارة المكاتب باستخدام التكنولوجيا الرقمية

2900دبــي31 مايو - 04 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي28 يونيو - 02 يوليو 2020

2900دبــي19 - 23 يوليو 2020

2900دبــي27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2020

2900دبــي08 - 12 نوفمبر 2020

منهجيات القيادة المكتبية للسكرتير المحترف

2900دبــي28 يونيو - 02 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي06 - 10 سبتمبر 2020

2900دبــي04 - 08 أكتوبر 2020

2900دبــي25 - 29 أكتوبر 2020

3500 اسطنبول16 - 20 نوفمبر 2020

2900دبــي06 - 10 ديسمبر 2020

إدارة الوثائق واالرشفة االلكترونية وتقنيات الحفظ الرقمي

2900دبــي31 مايو - 04 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900دبــي07 - 11 يونيو 2020

2900دبــي28 يونيو - 02 يوليو 2020

2900دبــي23 - 27 أغسطس 2020

2900دبــي25 - 29 أكتوبر 2020

2900دبــي29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2020

االرشفة الذكية والتنظيم االلكتروني الفعال للمعلومات والوثائق

2900دبــي05 - 09 يوليو 2020

رابط البرنامج
2900دبــي06 - 10 سبتمبر 2020

2900دبــي08 - 12 نوفمبر 2020

2900دبــي13 - 17 ديسمبر 2020

الكفاءة والفعالية في إدارة المكاتب التنفيذية

2900دبــي05 - 09 يوليو 2020

رابط البرنامج

3500 اسطنبول20 - 24 يوليو 2020

3500ماليزيا  10 - 14 أغسطس 2020

2900دبــي11 - 15 أكتوبر 2020

2900دبــي06 - 10 ديسمبر 2020

https://euromatech-me.com/فئة-البرامج/الإدارية-والقيادية-وتطوير-الذات
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/إدارة-المكاتب-باستخدام-التكنولوجيا-الرقمية
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/منهجيات-القيادة-المكتبية-للسكرتير-المحترف
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/إدارة-الوثائق-والارشفة-الالكترونية-وتقنيات-الحفظ-الرقمي
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الارشفة-الذكية-والتنظيم-الالكتروني-الفعال-للمعلومات-والوثائق
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الكفاءة-والفعالية-في-إدارة-المكاتب-التنفيذية


نمـــــوذج التسجيــــــل
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: 

:  9.00 صباحًا 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.

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.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقدًا
c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

.............................: اإلدارة  الوظيفة:...................................   ................................. المسؤول:  الشخص  إسم 

..............................: الفاكس:   .................................. الهاتف:  رقم   ......................................... المؤسسة: 

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك
رسوم األشترا

طريقة الدفع
اسـتمارة الـحجز

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


