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أهـداف البرنامج:

تزويد المشاركين بأهتمام الشركات والمؤسسات والمكاتب الخاصة والعامة ال سيما في الوقت الحاضر بالوظائف المتعلقة بإدارة األعمال المكتبية، وخاصة وظائف السكرتارية 

لما لها من أهمية عظمى في تسيير األعمال المكتبية، وإمكانية مساعدة متخذي القرار في المستويات اإلدارية العليا على إنجاز األعمال غير النمطية من خالل القدرة على تحمل 

بعض العبء والمسئولية في إدارة العمل المكتبي.

رفع مهارات المشاركين في استخدام األساليب والفنون المتقدمة في اإلدارة المكتبية، والتي تساهم مساهمة فعالة في القيام بمهام السكرتارية بفعالية أكبر وتميز أوضح، وبما يحقق 

األداء الفعال لهذا الدور الهام في المؤسسة.

اطالع المشاركين بواجبات السكرتارية التنفيذية حيث يجب أن تتوافر لديهم الدراية والمعرفة الالزمة لإللمام بجميع األمور المتعلقة بتسيير األعمال المكتبية المختلفة. من خالل 

التدريب التطبيقي وصقل المهارات المهنية للقائمين على هذه األعمال فتمتزج فاعلية األفراد بكفاءتهم

صقل خبراتهم في مجاالت مؤثرة مثل االتصال الفعال ومواجهة ضغوط العمل وإدارة الوقت والذات

المحور األول :

السكرتارية التنفيذيــة

مقدمة عن السكرتارية وأنواعها وأهميتها§	

السكرتير الفعال وصفاته الشخصية والعلمية والفنية§	

كيف تصبح سكرتيراً فعااًل على مستوى المكتب والرئيس والمتعاملين§	

دور السكرتارية في نجاح المؤسسة ونموها وتطورها§	

مواصفات السكرتير الناجح والمهارات التي يجب توافرها فيه§	

المحور الثاني :

التنظيم اإلداري يف جمال السكرتارية

التعريف باإلدارة المكتبية وإدارة الخدمات المكتبية وموقع السكرتارية منها§	

االتجاهات الحديثة للعمل المكتبي وكيفية تصميم المكتب الحديث.§	

التأهيل الالزم لمزاولة األعمال المكتبية والسكرتارية.§	

نظم المعلومات اإللكترونية.§	

مفاهيم نظم المعلومات.§	

األجهزة المكتبية.§	

شبكة االتصاالت اإللكترونية الداخلية والعالمية.§	

نظم المعلومات الورقية§	
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المحور الثالث : 
إدارة المكاتب واإلتصاالت المكتبية احلديثة

االتصاالت الكتابية ونظم حفظ البيانات والوثائق الورقية§	
االتصاالت اإلدارية وعالقتها بالعمل المكتبي§	
مفاهيم االتصاالت واالتصاالت الهاتفية المكتبية§	
إدارة وتنظيم االجتماعات والمؤتمرات والندوات§	
المهارات السلوكية للقائمين بالعمل المكتبي§	
الحديث الفعال واالتصاالت الجدية إلدارة الوقت§	

المحور الرابع  : 
لنظرية العامة لنظم المعلومات احلديثة

مفهوم و خصائص نظم المعلومات§	
أركان نظم المعلومات§	
حتمية استخدام التقنيات الحديثة في الحفظ§	
أنواع البرمجيات المستخدمة§	
ميكنة المراسالت الصادرة والواردة§	
المحفوظات )المفهوم – األنواع(§	
أهمية حفظ الوثائق اإلدارية§	
التنظيم اإلداري - الفني - المستندي§	
تصميم الفهارس اإللكترونية§	
إجراءات الفرز والترحيل واإلتالف§	
5 خطوات إلنهاء تراكم األوراق§	
متطلبات الحفظ اإللكتروني§	

المحور الخامس :
إدارة اإلجتماعات وتنظيم مواعيد المدراء

طبيعة وأنواع االجتماعات والمقابالت.§	
متطلبات اإلعداد والتحضير لالجتماعات والمقابالت الفعالة.§	
مهارات تخطيط وقت االجتماع والمقابلة.§	
مهارات االستخدام الفعال لوقت االجتماع والمقابلة.§	
مهارات التعامل مع األنماط المختلفة من المجتمعين.§	
فهم الطبيعة البشرية ألعضاء االجتماع ومهارات تحقيق التفاعل معهم.§	
إعداد التقارير والمذكرات والملخصات اإلدارية ) فن الكتابة اإلدارية (§	

المحور السادس :
غابة األوراق وأسباب منوها من مكتب بال ورق إىل مدير بال مكتب

تكاليف األعمال الورقية الزائدة§	
المشكالت السلوكيه والفنيه لألعمال الزائدة§	
أساليب التخلص من األعمال الورقية الزائدة§	
نظام إلنهاء التراكم وفتح القنوات§	
تعريف الحاجات وتحديد األولويات§	
خطة عمل لتنظيف المكتب§	
عالقة سطح المكتب باألرشيف ونظام المعلومات§	
الخروج من صندوق الروتين واألزمات المصطنعه§	
كيف توفر الماليين من خالل يوم تنظيف المكتب§	
طرق النجاة من شالل المعلومات المتدفق§	
تمرين ذاتي لتقليص األوراق§	

المحور السابع :

إدارة ضغوط العمل والوقت واإلتصال

أسباب الضغوط§	
مواجهة الضغوط§	
مضيعات الوقت§	
كيفية إدارة الوقت§	
ضبط وإدارة الوقت للمدير§	
تمارين الوقت والذات§	
مهارات االتصال الفعال§	
نموذج االتصال الفعال§	
مهارات العرض والتقديم§	
مهارات التعامل مع اآلخرين والتأثير فيهم§	
المشكالت والمعوقات التي تواجه السكرتارية التنفيذية§	

المحور الثامن :

أهمية الوثائق والمعلومات وحفظها وارشفهتا

تعريف االرشفة االلكترونية§	
فوائد استخدام أنظمة ادارة الوثائق االلكترونية§	
دورة حياة الوثائق والملفات§	
طرق تصنيف الوثائق وطرق حفظها§	
الترميز والترقيم§	
مكونات نظام االرشفة§	
تطبيقات االرشفة المختلفة§	
خصائص نظام االرشفة بشكل عام§	
متابعة الوثائق§	
	§Collaborative Workflow تصميم تدفقات العمل
دمج الرسائل§	
انشاء نظام لحفظ المستندات والمعلومات عمليا§	
االمن والحماية§	
مستويات الحماية على الوثائق§	
مراقبة الوثائق§	
القدرة على الترابط والتكامل مع مختلف التطبيقات§	
عرض نظام ارشفة الكترونية كامل عمليا" مطبق في معظم المؤسسات§	

المحور التاسع :

أاسليب التعامل مع األخرين وجناح إدارة المكاتب

التعرف على انماط المختلفة للبشر وطرق التعامل مع األنماط الصعبة§	
تنمية المهارات السلوكية في قطاع السكرتاريه وادارة المكاتب§	
الحد من األصطدام مع األخرين§	
قواعد األتيكيت والبروتوكول وآداب التعامل مع الغير§	
فن الحديث واألنتصات§	



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 :........................)أفضل الممارسات في تنفيذ أعمال إدارة المكاتب العليا والسكرتارية ®( 

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.


