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مقدمة:
ستركز الدورة على تطوير مهارات المشاركين فيما يتعلق بتنظيم وتنسيق إدارة المكاتب وتكريس نظم المعلومات والتقنيات الحديثة لخدمة العمل ورفع معدالت األداء المكتبي، 
التعامل مع كبار الشخصيات وأنماط الزائرين، وكيفية السيطرة  العامة وأساليب  باإلضافة إلى إطالع الحضور على قواعد اإلتيكيت والبروتوكول وفنون االتصال والعالقات 
على ضغوط العمل وتقوية وتنشيط الذاكرة والقدرات العقلية وأساليب االبتكار واإلبداع.و تهدف الدورة التي تنظمها يوروماتيك إلى تعريف المشاركين باإلدارة المكتبية الحديثة 
وعالقتها بالسكرتارية، وأنواع السكرتارية ومهامها، وتنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم في مجال السكرتارية، وتحسين مستوى األداء الشخصي لمدير المكتب والسكرتير العصري

بنهاية الدورة التدريبية نتوقع تنمية و تطوير قدرات و مهارات المشاركين في مجال السكرتاريا الحديثة وإدارة المكاتب العليا بإحترافية وإبداع وذلك من خالل إكتسابهم للمعارف 
والخبرات والمهارات الحديثة تجاه إستخدام األساليب والتقنيات المعاصرة في أعمال السكرتارية و المحفوظات وإدارة المكاتب العليا . 

األهداف التفصيلية:

تهدف هذه الدورة التدريبية إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات التالية :

	w. تنمية و تطوير قدرات و مهارات العاملين الكتساب المعارف الحديثة تجاه استخدام األساليب و التقنيات المعاصرة في أعمال السكرتارية و المحفوظات
	w تنمية مهارات مدراء المكاتب و إمدادهم بالمعونة الفنية الالزمة ألداء العمل بالكفاءة اإلنتاجية العالية و تزويدهم بالخبرات و المهارات التي تتطلبها مسئوليات و واجبات

الوظيفة.
	w إكساب المشاركين المعارف و الخبرات و المهارات اإلدارية و الفنية التي تمكنهم من تحقيق فعالية االتصال و التنسيق بين اإلدارة العليا و باقي أجزاء المنظمة وفقاً ألحدث

أساليب التقنية المستخدمة في إدارة األعمال و إنجازها بصورة تحقق أهداف المنظمة. 

المحتويات األساسية:
السكرتارية المعاصرة في المنظمات الحديثة:

	wأهمية اإلدارة الفعالة ألعمال السكرتاريا في نجاح العمل اإلداري
	wأنواع السكرتاريا
	wالمكتب الحديث
	wو ظائف المكتب الحديث
	wأهداف المكتب الحديث
	wأهمية إدارة المكاتب الحديثة
	wتنظيم أعمال السكرتارية والمحفوظات بالمكاتب الحيثة

مفهوم إدارة المكاتب العليا:

	wاختصاصات و واجبات و مسئوليات مدراء المكاتب
	wالمفهوم العلمي لالتصاالت اإلدارية و أساليبها
	wفن التعامل مع القيادات و المرؤوسين
	wالمهارات السلوكية المتصلة بوظيفية مدير المكتب
	wورشة عمل تطبيقية لبناء بطاقة وصف وظيفي لمهمة مدير مكتب

أبعاد وظيفة مدير المكتب:

	wالتخطيط لإلجتماعات
	wجدولة األعمال
	wوضع نظم الفهرسة و الحفظ
	wنظم المعلومات و صناعة القرارات
	w) مهارات إعداد التقارير العليا ) مؤشرات األداء
	w باقي مع  الداخلية  التنظيمية  بالوحدات  العليا  اإلدارة  موظفي  بين  العالقة  إدارة 

الوحدات داخل المنظمة أو بالجهات الخارجية

برتوكول العمل بالسكرتارية:

	wمفهوم البرتوكول
	wعناصر فعالية تصرفات السكرتير
	wمهارات السكرتير في إدارة برتوكوالت التعامل

إدارة االنطباع األول لدى المستفيد من خدمات السكرتاريا:

	wملخص األبحاث األخيرة التي أجريت حول تأثير لغة الجسد في إقناع اآلخرين
	wالعوامل المؤثر في تكوين االنطباع األول لدى المتلقي لخدمات السكرتاريا
	wمفهوم الكاريزما
	wالخصائص النفسية للسكرتير الفعال
	wمهارات االتيكيت في اللبس وأثرها في نجاح عمل السكرتير الفعال
	wالمهارات الصوتية للسكرتاريا الفعال
	wمهارات استخدام لغة الجسد الفعالة للسكرتير الفعال
	wمهارات النظرة الشمولية
	wالمهارات اللغوية
	wمفهوم المهارات اللغوية
	wأهمية المهارات اللغوية في لنجاح السكرتير الفعال

مهارات االتصال الفعال:

	wمفهوم االتصال
	wنموذج االتصال
	wتطبيقات عملية على مهارات االتصال الفعال في مجال السكرتاريا

مهارات بناء األلفة:

	wمفهوم بناء األلفة
	wأهمية بناء األلفة في مجال عمل السكرتاريا
	wتطبيقات عملية على استراتيجية بناء األلفة في مجال السكرتاريا



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

اإلدارة المكتبية العليا والسكرتارية التخصصية ®

قواعد اإلتيكيت ) آداب المعاملة و اللياقة (:

	wمفهوم اإلتيكيت
	wأهمية معرفة معايير اإلتيكيت العالمي والمحلي لنجاح السكرتير في مهامه
	wالمعايير العالمية لإلتيكيت المتفق عليه في مجال السكرتاريا
	wالعرف السائد في اإلتكيت المتفق في مجال السكرتاريا بالوطن العربي
	wتطبيقات عملية على قواعد اإلتيكيت في مجال السكرتاريا
	wتنمية مهارات االتصال من منظور العالقات التبادلية
	wمفهوم األنماط السلوكية البشرية
	wالعوامل المؤثرة في تشكيل األنماط السلوكية البشرية
	wمهارات التعامل مع األنماط البشرية المختلفة
	wتطبيقات عملية على التعامل مع األنماط السلوكية البشرية في مجال السكرتاريا

مهارات و أدوات و استراتيجيات السكرتارية الحديثة :

	w مهارات إدارة الملفات
	wمراحل أنظمة اإلعداد والتجهيز لتنظيم الملفات و المعلومات
	wاالستراتيجية المستخدمة لخدمة أعمال السكرتارية و المحفوظات
	wمهارات استقبال وتصدير المكاتبات
	w) طرق الفهرسة و الحفظ للوثائق والملفات ) تطبيقات عملية
	w) فن المكاتبات الرسمية و صياغاتها ) ) الخطاب / المذكرة / التقارير
	wفن كتاب التقارير
	wفن تنظيم االجتماعات
	wفن كتابة وإدارة محاضر االجتماعات

مهارات التفكير العليا لسكرتير الفعال:

	wمفهوم مهارات التفكير العليا
	wأهمية التمكين من مهارات التفكير العليا وتفعيلها للسكرتير الفعال
	wالبرامج العقلية العليا وأثرها على نجاح السكرتير الفعال
	wمهارات تنشيط الذاكرة
	wمهارات حل المشكالت واتخاذ القرارات
	wمهارات التفكير االبتكاري
	wمهارات التفكير اإلبداعي
	w تطبيقات عملية على مهارات التفكير العليا للسكرتير من واقع الممارسات العلمية

لمهمة السكرتاريا وإدارة المكاتب

مهارات إدارة الصراعات وتخفيف التوتر في بيئة العمل:

	wمفهوم إدارة الصراعات
	wمفهوم التوتر
	wأهمية قدرة السكرتير ومدير المكتب على إدارة الصراعات بفعالية لنجاح عمله
	wمهارات إدارة الصراعات
	wمهارة حل النزاع و مواجهة المشكالت بفعالية
	wمهارات تخفيف التوتر في بيئة العمل
	wآليات تحسين العالقات اإلنسانية في بيئة العمل
	w تطبيقات عملية على إدارة الصراعات وتخفيف التوتر في بيئة العمل من واقع عمل

السكرتير ومدير المكتب

مهارات االقناع:

	wمفهوم االقناع
	wالفرق بين االتصال والحوار والتفاوض واالقناع
	wهل اإلقناع فن أم علم
	wأهمية مهارات االقناع للسكرتير الفعال
	w نماذج التأثير األربعة في عملية اإلقناع
	wالنماذج الثالثة للمؤثرين في عملية اإلقناع
	w) إستراتيجية هوف رانك لإلقناع )إستراتيجية التركيز والتخفيف
	wتطبيقات عملية على إستراتيجية هوف رانك لإلقناع في مجال السكرتاريا

مهارات إدارة الوقت وأدواته:

	wمفهوم الوقت
	wأهمية اإلدارة الفعالة للوقت وأثرها في نحاح عمل السكرتير الفعال
	wمصفوفة المهم والعاجل وتطبيقات إستخدامها في إدارة الوقت
	wمهارات التخطيط بإستخدام خارطة غانيت لتنظيم الوقت
	wتنمية مهارات التخطيط إلدارة فعاليات زمن إستقبال الزوار
	wتصميم وتحديد شبكة الزوار
	wتصميم شبكة الخدمات المطلوبة
	wتحديد وتصميم إجراءات اإلستقبال
	wتحديد وتصميم إجراءات تخطيط و متابعة طلبات زوار المكتب

مهارات التفويض:

	wمفهوم التفويض
	wمتى نفوض ومتى ال نفوض المهام
	wأهمية التفويض الفعال لنجاح عمل السكرتير الفعال
	wنموذج التفويض الفعال
	wبناء خرائط التدفق للمهام
	wتطبيقات عملية على مهارات التفويض من واقع عمل السكرتاريا وإدارة المكاتب

أعمال  وتفعيل  المكاتب  إدارة  في  الحديثة  التقنية  إستخدام 
السكرتاريا:

	wمفهوم تقنيات السكرتارية
	wأهمية تفعيل التقنية في نجاح السكرتاريا الحيدثة
	wمفهوم األتمتة
	w مواد إسترجاع  و  لحفظ  متطورة  أنظمة  إلقامة  التنفيذية  الخطط  و  اإلجراءات 

المعلومات
	wمزايا إستخدام التقنيات الحديثة في مجال السكرتاريا
	wإستخدام الميكنة الحديثة في إدارة المكاتب
	wاألجهزة الحديثة و اإلدارة المكتبية الحديثة
	wنظم تخطيط و متابعة خدمات اإلتصاالت الداخلة و الخارجية
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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 :........................)اإلدارة المكتبية العليا والسكرتارية التخصصية ®(

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.


