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مقدمة:
يمكن تعريف إدارة المكاتب بأنها مجموعة من العمليات التي تتضمن التخطيط والتنظيم 
التنسيق  تتضمن  وكذلك  العمل،  أهداف  تحقيق  أجل  من  المكتب  ألنشطة  والمراقبة 
وتحفيز الجهود من أجل تحقيق هذه األهداف. علي جميع األعمال الخاصة بإنجاز كافة 
األعمال المكتبية المتمثلة في: إعداد وكتابة الخطابات والمذكرات وتنظيم حركة البريد 
الوارد والصادر وتلقي المكالمات الهاتفية وتنظيم وإدارة مواعيد المدير وحفظ الملفات 
والمستندات ومقابلة الزائرين للوحدات التي يعملون بها وتنظيم إجراءات االجتماعات 
الخاصة بالعمل. أو تعرف بأنها تشمل األعمال الخاصة بجمع وتحليل وحفظ وتشغيل 
المعلومات وتزويد متخذ القرار علي أي مستوي بها ليتمكن من اتخاذ القرار الصحيح.

أهداف البرنامج:
على  	 التركيز  مع  المكتبية  واإلدارة  المكتبي  للعمل  الحديث  بالمفهوم  التعريف 

والوسائل  المكاتب  لمديري  األساسيه  والمهام  والمسئوليات  الواجبات  توضيح 
الكفيلة للتميز في األداء.

فعالية  	 من  يرفع  الذي  باألسلوب  والسلوكية  اإلدارية  والقدرات  المهارات  صقل 
األداء لألعمال المكتبية .

والوكالء  	 والوزراء  القادة  على  الواقع  العمل  ضغوط  تخفيف  مهارات  تعزيز 
والمدراء والمسؤلين.

التعامل مع كبار  	 معرفة قواعد االتيكيت والبروتوكول وفنون االتصال وأساليب 
الشخصيات وأنماط الزائرين.

مقارنة خطط العمل مع المنظمات األخرى بغية تطويرها وتحسينها من خالل تنمية  	
المهارات الفنية والسلوكية.

إدارة  	 في  المستخدمة  التكنولوجية  واألساليب  الوسائل  بأحدث  المشاركين  تزويد 
المكاتب وتنمية قدراتهم الفنية واإلدارية على إستخدامها.

االرتقاء بمستوى المشاركين الفكري والعملي على حد سواء عن طريق تفاعلهم  	
مع بعضهم البعض وتبادل خبراتهم وعرض تجاربهم.

التعرف على أهمية عمل السكرتارية اإللكترونية 	
حفظ الوقت والجهد من خالل تطبيق نتظام السكرتارية االلكترونية 	
الرقابة على  	 و  وتأمينها  االنترنت  و شبكة  الشبكات  المعلومات من خالل  تداول 

أجهزة الحاسب.
          المحتويات الرئيسية:

المحور األول:
المفاهيم اإلستراتيجية الحديثة إلدارة األعمال المكتبية

أهمية العمل المكتبي في زيادة الفعالية اإلدارية.�	
دور التخطيط والتنظيم في نجاح العمل المكتبي.�	
المهارات اإلدارية لمديري المكاتب وطرق تنميتها.�	
المهارات السلوكية الالزمة لتحقيق التميز في أداء مديري المكاتب.�	
المهارات المهنية لمديري المكاتب لتحقيق الكفاءة والفعالية اإلدارية.�	

المحور الثاني:
المهارات اإلدارية والسلوكية و اإلبداعية لمدراء مكاتب اإلدارة العليا

مهارات التواصل و التعامل مع الشخصيات المهمة.�	
مهارات إدارة الوقت و ترتيب األولويات و إدارة اإلجتماعات�	
مهارات حل المشكالت وإتخاذ القرارات.�	
مهارات إدارة الصراعات و التعامل مع المواقف الصعبة�	
مهارة الذكاء العاطفي�	
مهارات التفكير االبداعي و االبتكاري.�	

المحور الثالث:
اإلبداع واإلبتكار في األداء البروتوكولي المتميز

البروتوكول )تعريفه، نشأته، اهميته(.�	
أساليب التعامل مع كبار الشخصيات�	
بروتوكول بطاقة الدعوة الرسمية )الحجم حسب اتفاقية فيينا، اللون، المحتوى، اللغة �	

المستخدمة، طريقة إرسالها، طريقة تلبية الدعوى أو االعتذار(
بروتوكول إعداد برنامج زيارة لشخصية هامة )3 مراحل(.�	
البروتوكول وتنظيم االجتماعات والمؤتمرات الصحفية لكبار الشخصيات�	

المحور الرابع:
اإلجراءات المتقدمة للسكرتارية التنفيذية

إجراءات العمل اإللكتروني في المكاتب.�	
عناصر ومقومات أعمال السكرتارية اإللكترونية.�	
السكرتارية اإللكترونية و تبسيط اإلجراءات�	
عناصر البيئة الفعالة للسكرتارية اإللكترونية.�	
مهارات اإلدارة الذاتية لمدراء المكاتب والسكرتارية اإللكترونية.�	
مفاهيم ومعايير الجودة ألعمال السكرتارية اإللكترونية.�	

المحور الخامس:
آليات تطوير الكفاءة اإلدارية و حتمية السكرتارية اإللكترونية

المنهج اإلبتكاري ألعمال مدراء المكاتب وأعمال السكرتارية اإللكترونية�	
التفكير اإلبداعي لمديري المكاتب والسكرتارية اإللكترونية.�	
التقنيات الحديثة في أعمال السكرتارية اإللكترونية.�	
	�.Outlook و Accessِ و Word التعامل مع
التقنيات المتقدمة في مواجهة ضغوط العمل والسيطرة على القلق والتوتر.�	



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 :........................)االدارة المهنية وإدارة المكاتب - مستوى المتقدم ®( 

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.


