
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 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.

برنامج السكرتير المحترف
)المنهجيات المتكاملة للمكتب المعاصر( ®



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 
المحتويات األساسية:

برنامج السكرتير المحترف
)المنهجيات المتكاملة للمكتب المعاصر( ®

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:
تقوم السكرتاريه بدور هام وحيوي في منظمات العمل اإلداري على اختالف أحجامها ونشاطاتها، وتساهم في مساعدة متخذي القرار في المنشآت على تحمل أعبائهم حتى تحقق 
المنشآت أهدافها ولذا يحرص المسؤولون في المنظمات اإلدارية على العناية باختيار العاملين في أقسام السكرتارية عناية فائقة ، ألن السكرتير يساهم مساهمة فعالة في تحسين 
صورة المنشأة أمام العمالء ، ومن هنا حرص المفكرون والكتاب على المساهمة في تحديد الصفات والخصائص الواجب توافرها في من يشغل وظائف السكرتارية، كما حرصوا 

كذلك على تحديد المهام والواجبات التي يقوم بها السكرتاريون مساهمة منهم في تفعيل دور السكرتير داخل المنشأة.

أهداف الدورة:
التعريف بالمفهوم الحديث للعمل المكتبي واإلدارة المتميزة لمكاتب كبار التنفيذيين والقادة  مع التركيز على توضيح الواجبات والمسئوليات والمهام األساسية لمديري المكاتب 	
صقل المهارات اإلدارية والسلوكية باألسلوب الذي يرفع من فعالية األداء لألعمال المكتبية وتزويدهم بأحدث الوسائل واألساليب التكنولوجية المستخدمة في إدارة المكاتب  	

وتنمية قدراتهم الفنية واإلدارية على استخدامها

الفئة المستهدفة:
مدراء المكاتب 	
أعضاء السكرتارية الخاصة 	
السكرتارية التنفيذية 	

المفاهيم الحديثة إلدارة األعمال المكتبية:

العمل المكتبي وأهميته في زيادة الفعالية اإلدارية 	

الوظائف الرئيسية لمديري المكاتب ومشكالت العمل المكتبي 	

دور التخطيط والتنظيم في نجاح العمل المكتبي 	

المهارات السلوكية الالزمة لتحقيق فعالية أداء مديري المكاتب:

العالقات التبادلية وتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين 	

وسائل تحقيق اإلتصال الفعال مع اآلخرين 	

مهارات التحدث واإلنصات واإلستماع . 	

مهارات القراءة والتفكير الجيد . – مهارات السرعة واإلستيعاب في العمل 	

كيفية مواجهة الضغوط والسيطرة على القلق والتوتر النفسي لمديري المكاتب 	

المهارات المهنية لمدير المكاتب:

نظام المعلومات اإلدارية ودور مدير المكتب 	

كيفية توفير المعلومات الالزمة التخاذ القرارات ومتابعتها 	

مهارات تبسيط وتحسين اإلجراءات وتطوير نظم العمل . 	

المكاتب والسكرتارية  	 إدارات  أعمال  اآللية واستخداماتها في  الحاسبات  أساسيات 
التنفيذية

تطبيقات وحاالت وممارسات عملية 	

اإلتصاالت الكتابية والكتابة اإلدارية للمراسالت:

مفهوم األتصاالت والمراسالت الكتابية ) أنواعها – أشكالها – مزاياها ( 	

الكتابة اإلدارية للمراسالت ) الخصائص والمواصفات ( 	

العالمات المختلفة )الترقيم والوقف ( 	

الشروط الشكلية والموضوعية للكتابة اإلدارية للمراسالت 	

المراسـالت الرسـمية:

أنواع المراسالت المختلفة )األجزاء والتنسيق( 	

الفرق بين الرسالة الخارجية والمذكرة الداخلية 	

كتابة األرقام الحسابية بالحروف الهجائية 	

التقارير الرسمية:

مفهوم التقارير وأنواعها وأهميتها 	

مراحل إعداد وصياغة التقارير . 	

أساليب كتابة التقارير وكيفية إخراجها بالطرق العلمية 	

أجزاء التقرير المطول 	

مختبر عملي إلعداد التقارير ) مجموعة عمل من المتدربين ( 	



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 :........................)برنامج السكرتير المحترف )المنهجيات المتكاملة للمكتب المعاصر( ®( 

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.


