
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 3 أيام

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

إتيكيت وبروتوكول إدارة االجتماعات اإلفتراضية ®



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

إتيكيت وبروتوكول إدارة االجتماعات اإلفتراضية ®

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

مقدمة:

قامت مؤسسة جارتنر لألبحاث بتحديد ثالث خطوات مخصصة لقادة تكنولوجيا المعلومات تهدف إلى تحسين إجراءات العمل الحالية، وذلك مع ازدياد تحول المؤسسات بشكل 

متسارع نحو اعتماد التقنيات االفتراضية لعقد االجتماعات عن بُعد، واالستفادة من الحلول المخصصة لتعزيز التعاون والعمل المشترك استجابة النتشار وباء كورونا على نحو 

واسع 

ويعتمد قادة األعمال الذين يتطلعون إلى دعم فرق العمل التي تقوم بمهام العمل عن بُعد، في الوقت الحالي، على أدوات تعزيز التعاون والعمل المشترك بهدف ضمان مستويات 

اإلنتاجية المطلوبة والحد من حاالت الخلل في سير األعمال  

وقال مايك فاتشياني، مدير أعلى للبحوث لدى جارتنر: "ازدادت أعداد االجتماعات االفتراضية التي تنّفذ عن بُعد بشكل كبير منذ بدء جائحة كورونا، األمر الذي بات يشكل 

ضغوطات كبيرة على قادة المؤسسات في ظل سعيهم لضمان امتالك موظفيهم القدرات التكنولوجية الالزمة للحفاظ على اتصاالت متسقة وعالية الجودة مع زمالئهم، والعمالء، 

والشركاء، أثناء تنفيذ أعمالهم عن بُعد 

أهداف البرنامج:

التعرف على أساليب التحضير لالجتماعات اإلفتراضية والتخطيط لها�	

زيادة القدرة على استخدام األساليب المختلفة إلدارة االجتماعات اإلفتراضية�	

كيف تجعل اجتماعاتك اإلفتراضية منتجة ومفيدة�	

القدرة على التعامل األمثل مع المجتمعين باإلجتماعات اإلفتراضية�	

التعرف على معوقات سير االجتماع اإلفتراضى �	

اإللمام بقواعد األتيكيت والبروتوكول عند إدارة اإلجتماعات اإلفتراضية�	

الوحدات التدريبية:

الوحدة األولى: مفهوم بيئة العمل اإلفتراضية�	

الوحدة الثانية: إنشاء وتنظيم وإدارة بيئات عمل إفتراضية�	

الوحدة الثالثة: مهارات قيادة بيئات العمل اإلفتراضية�	

الوحدة الرابعة: أساسيات التحضير والتخطيط والتخطيط لإلجتماعات اإلفتراضية  �	

الوحدة الخامسة: األساليب المختلفة وأشهر تطبيقات إدارة اإلجتماعات اإلفتراضية )المزايا والعيوب( �	

الوحدة السادسة: آليات إدارة اإلجتماعات اإلفتراضية المنتجة والمفيدة �	

الوحدة السابعة: مهارات التعامل مع المجتمعين باإلجتماعات اإلفتراضية�	

الوحدة الثامنة: معوقات سير اإلجتماعات اإلفتراضية وكيفية التغلب عليها�	

الوحدة التاسعة: قواعد اإلتيكيت والبروتوكول عند إدارة اإلجتماعات اإلفتراضية�	



 

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 :........................)إتيكيت وبروتوكول إدارة االجتماعات اإلفتراضية ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 1800 دوالر أمريكي للشخص الواحد

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.


