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مقدمة:

تهدف دورة "السكرتارية اإلبداعية وإدارة المكاتب "إلى تزويد المشاركين باألسس والمفاهيم العلمية الحديثة في مجاالت عمل السكرتارية وإدارة األعمال المكتبية ومهارات قواعد 
اإلتيكيت والبرتوكول وكذلك تنمية مهاراتهم بتنظيم االجتماعات وأساليب التعامل مع اآلخرين والسلوكيات الواجب إتباعها في إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية, بحيث تستهدف 
الدورة جميع العاملين في وظيفة السكرتارية وإدارة المكاتب والعاملون في إدارة المكاتب العليا، أو المرشحين لشغل هذه الوظيفة مستقبال . وإلى إعداد علمي وعملي للعاملين في 
مجال إدارة المكاتب وأعمال السكرتارية ،  وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في فهم طبيعة أعمال السكرتارية ، وما هي المتطلبات والواجبات الرئيسية للعاملين بالسكرتارية ، وتزويدهم 

بالمعارف األساسية في إدارة األعمال المكتبية والتي تجعل منهم مديري مكاتب ناجحين ومحترفين علي أقل تقدير.

أهداف البرنامج التدريبي:

	w.تزويد المشاركين بالمعلومات النظرية حول إدارة المكاتب والسكرتارية

	w.إكساب المشاركين المهارات اإلدارية والسلوكية لممارسة أعمال إدارة المكاتب والسكرتارية من مختلف الجوانب التطبيقية التي تساعد المدير في تسيير األعمال واتخاذ القرار

	w.االرتقاء بمستوى المشاركين الفكري والعملي من خالل تفاعلهم مع البعض وتبادل الخبرات فيما بينهم

	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

	wالتعرف على فن كتابة التقارير والمذكرات ومحضر االجتماعات لدى السكرتير المتميز

	wتدريبات عملية وأمثلة واقعية مرتبطة بمهارات السكرتارية التنفيذية

مفاهيم ادارة المكاتب والسكرتارية:

	wمفاهيم السكرتارية
	wأنواع وأهمية السكرتارية
	wالسكرتارية .. المعارف والمهارات الالزمة
	wتنظيم مواعيد المدير في ضوء إدارة الوقت
	wاإلعداد والتنظيم الجيد لالجتماعات وصياغة المحاضر
	wدور السكرتير في.. تنظيم سفريات المدير الداخلية والخارجية
	wمهارة السكرتير في فن االتصال والتواصل وإدارة العالقات المتعددة
	wمهارة السكرتير في حل المشاكل واتخاذ القرار
	wدور السكرتير في التغيير ودعم العمل اإلداري

مفهوم تقنيات السكرتارية:

	wأهمية تفعيل التقنية في نجاح السكرتاريا الحديثة
	wمهارة السكرتير في كيفية التعامل مع برنامج اآلوت لوك واالستفادة من إمكانياته
	wاألرشفة اإللكترونية
	wمزايا وخصائص األرشفة اإللكترونية ومقارنتها بالطرق االخرى
	wتنظيم أعمال إدارة المكاتب والمحفوظات بالمكاتب الحديثة
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السكرتارية واإلعداد لالجتماعات:

	wدور السكرتير في التخطيط لإلجتماع

	wدور السكرتير في اليوم السابق لعقد اإلجتماع

	wدور السكرتير في يوم عقد اإلجتماع

	wدور السكرتير  أثناء االجتماع

	wدور السكرتير بعد إنتهاء االجتماع

السكرتارية واإلعداد للمقابالت والتعامل مع زوار المكتب:

	wالسكرتارية واإلعداد للمقابالت

	wالسكرتارية والتعامل مع زوار المكتب

	w:السكرتارية وإدارة الوقت

	wمفهوم إدارة الوقت للسكرتير

	wحقائق خاصة بالوقت

	wالمبادئ واألسس التي تحكم إدارة وقت السكرتير

	wكيفية يخطط  السكرتير إلدارة وقته اليومي

	wالعوامل الخارجية التي تضيع وقت السكرتير

	wالعوامل الداخلية التي تضيع وقت السكرتير

	wما يمكن أن يجنيه السكرتير من إدارته لوقته

السكرتارية ومهارات االتصال واحلديث الفعال واإلنصات اجليد:

	wمفهوم االتصال وأنواعه

	wعناصر أو مكونات عملية االتصال

	wأهمية االتصال بالنسبة للسكرتير

	wمفهوم الحديث الفعال

	wكيف ينمي السكرتير مهاراته في الحديث الفعال

	wمفهوم اإلنصات

	wكيف ينمي السكرتير مهاراته في اإلنصات الجيد

السكرتارية وكيفية التعامل مع اآلخرين:

	wكيف تتعرف على شخصية من تتعامل معه

	wكيفية تعامل السكرتير مع رئيسه

	wكيفية تعامل السكرتير مع مروؤسيه

	wكيفية تعامل السكرتير مع زمالئه

	wكيفية تعامل السكرتير مع العمالء

السكرتارية واإلدارة المكتبية وقواعد اإلتيكيت:

	wالسكرتير وقواعد التعارف والتقديم

	wالسكرتير وقواعد المصافحة

	wالسكرتير وقواعد الحديث

	wالسكرتير وقواعد الجلوس واإلبتسامة

	wالسكرتير وقواعد الشكر واالعتذار

	wالسكرتير وقواعد المجاملة

	wالسكرتير وقواعد النظافة

	wالسكرتير وقواعد اآلداب العامة في المكتب

السكرتارية واإلدارة المكتبية وقواعد الربوتوكول:

	wالسكرتير وقواعد األسبقية

	wالسكرتير وقواعد الدعوة الرسمية

	wالسكرتير وقواعد الحفالت والمآدب

	wالسكرتير وقواعد الزيارات الرسمية

	wالسكرتير وقواعد آداب األكل

	wالسكرتير وقواعد المالبس
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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 :........................)السكرتارية االبداعية وادارة المكاتب ®( 

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.


