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المقدمة:
يهدف برنامج مدير مكتب معتمد Certified Office Manager إلى التعريف بأفضل الممارسات في مجال إدارة المكاتب بالمهارات المناسبة حيث يوفر لهم المعلومات األساسية 
والمهارات المطلوبة التي تعتبر مهمة بشكل احترافي ، تم تصميم هذه الدورة  للتركيز على تطوير المهارات االساسية ، لشخصيه العاملين في المكتب اليوم، التي  تغرس قيم تنظيم 
وإدارة الوقت، وإدارة الضغوط ، والتحليل الذاتي، وتعزيز الذات وتنمية المهارات المهنية. و أنه يوفر فرصة ألولئك الذين يرغبون في العمل في أي منظمة كمحترف إداري  هذه 
الدورة التدريبية سوف  تشمل مفهوم وواجبات مدير المكتب التنفيذي مع القاء الضوء على كافة المهام الوظيفيه و التنفيذيه لوظيفه مدير المكتب مثل شرح اجنده الزيارات و معالجه 
الملفات الواردة والصادرة و اجنده االجتماعات و اليات وفنون اداره المكالمات الهاتفية و كيفيه التعامل مع ضغوط العمل وفنون اداره الحوار و االتصاالت الفعاله وايضا كتابه 

التقارير .

اهداف البرنامج:
بناء مهارات اجتماع قوية احترافية�	
تعرف على كيفية ممارسة التحفيز الذاتي�	
تطوير مهارات التحكم وإدارة الوقت�	
يكتسب المتدرب مهارة التميز في أعمال السكرتارية الحديثة ٕوادارة المكاتب المعاصرة�	
يتمكن المتدرب من االطالع على األساليب الحديثة في السكرتارية وتنمية مهارات السكرتير الخاص�	
يتمكن المتدرب من استخدام الحاسوب لكافة التطبيقات المكتبية والتعامل مع البرامج الحديثة�	
يتعرف على عمليات تنظيم العمل المكتبي: المواعيد، الوقت، ترتيب األعمال حسب األولويات، ٕواعداد جدول األعمال وكتابة التقارير�	
يتعرف المتدرب على مفهوم السكرتارية اإللكترونية�	
يكتسب المتدرب مهارات االتصال والتعامل مع اآلخرين، وضغوط العمل في مكاتب السكرتارية، وفق قواعد السلوك اإلنساني الراقي�	
يكتسب المتدرب المهارات السلوكية المتصلة بوظيفة مدير المكتب، وفن التعامل مع القيادات والمرؤوسين�	

الوحدة األولى :

المفاهيم المعاصرة للسكرتارية وادارة المكاتب

مدير المكتب المعاصر�	
السكرتارية التنفيذية وادارة المكاتب "مفاهيم واسس"�	
اعمال السكرتارية التنفيذية�	
مهام وواجبات ووظائف مدراء المكاتب�	
العمل المكتبي واهميته�	
تنظيم وادارة المعلومات�	
قواعد المعلومات الذكية والمداخل الحديثة للسكرتارية التنفيذية�	

الوحدة الثانية:

مهام ومسؤوليات مدير المكتب المعاصر

وظيفية مدير المكتب�	
مهام إدارة المكاتب�	
مهارات مدير المكتب�	
صفات مدير المكتب�	
واجبات مدير المكتب�	
أبعاد وظيفية مدير المكتب�	
مفهوم إدارة المكاتب العليا�	
إختصاصات و واجبات و مسئوليات مدراء المكاتب�	
المفهوم العلمي لإلتصاالت اإلدارية و أساليبها�	

الوحدة الثالثة :

المهارات والمعارف الداعمة لمدير المكتب المحترف

المهارات االدارية الذاتية والسلوكية�	
مهارات االتصال واالبتكار�	
مهارات اعداد وكتابة التقارير و الخطابات و المذكرات اإلدارية�	
فنون االتيكيت و مهارات التعامل مع الجمهور�	
المهارات المهنية لمدراء المكاتب و المساعدين الشخصيين�	
نظام المعلومات اإلداري و دور مدير المكتب�	
كيفية توفير المعلومات الالزمة التخاذ القرارات ومتابعتها�	
تكنولوجيا االتصاالت والشبكات المستخدمة في أعمال السكرتارية�	
المنهج االبتكاري و التفكير اإلبداعي لمدراء المكاتب و السكرتارية التنفيذية�	
االنترنت واستخداماته في أعمال السكرتارية�	
التعامل الجيد مع البريد اإللكتروني إرساال و استقباال �	

الوحدة الرابعة :

المهارات و المهام االلكترونية الالزمة للسكرتير العالمى

تنظيم المحفوظات الصادرة و الواردة إلكترونيا�	
تنظيم وترتيب الملفات إلكترونيا�	
إعداد المراسالت و المذكرات وعرق األوراق اإللكترونية�	
فن الحديث و اإلنصات ) مهارات التقديم و العرض اإللكتروني (�	
تخطيط الوقت و تنظيم االجتماعات إلكترونيا ) االستثمار عن بعد (�	
السكرتارية التنفيذية اإلدارة المكتبية الحديثة في ظل اإلدارة اإللكترونية�	
استخدامات التقنيات الحديثة في أعمال السكرتارية التنفيذية و إدارة المكاتب�	
استراتيجيات األرشفة و الحفظ وتأمين الوثائق و االسترجاع اإللكتروني�	
التقنيات الحديثة في مكينة المحفوظات والوثائق�	
إدارة مراكز المعلومات وتأمين الوثائق و الملفات المستندية بالحاسب االلي�	
إدارة مكاتب الغد "التميز والتطوير"�	
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الوحدة الخامسة :

فن إدارة االجتماعات باستخدام التكنولوجيا الحديثة

إعداد وتنظيم المقابالت و اللقاءات�	

إعداد و تنظيم االجتماعات و اللجان�	

إعداد وكتابة المحاضر و الجلسات و التقارير الفعالة�	

كيفية مواجهة ضغوط العمل و السيطرة على القلق و التوتر�	

مهارات االتصال و التواصل�	

الوحدة السادسة:

برتوكول العمل بإدارة المكاتب

مفهوم البرتوكول�	

عناصر فعالية تصرفات مدير المكتب�	

مهارات السكرتير في إدارة برتكوالت التعامل�	

إدارة اإلنطباع األول لدى المستفيد من خدمات إدارة المكاتب�	

ملخص األبحاث األخيرة التي أجريت حول تأثير لغة الجسد في إقناع اآلخرين�	

مفهوم اإلنطباع األول�	

العوامل المؤثر في تكوين اإلنطباع األول لدى المتلقي لخدمات إدارة المكاتب�	

مفهوم الكايزما�	

المعايير النفسية لمدير المكتب الفعال�	

مدير المكتب الفعال وبروتوكول التعامل مع كبار الزوار�	

أهمية التوافق بين الخصائص الجسمية والنفسية لمدير المكتب لصناعة اإلنطباع �	

المثالي

مهارات االتيكيت وأثرها في نجاح عمل مدير المكتب الفعال�	

مهارات التعامل مع الجمهور وإستقبال الشكاوى�	

الوحدة السابعة:
التميز فى إستراتيجيات وفنون إدارة المكاتب

مراحل أنظمة اإلعداد والتجهيز لتنظيم الملفات و المعلومات�	
اإلستراتيجية المستخدمة لخدمة أعمال إدارة المكاتب و المحفوظات�	
مهارات إستقبال وتصدير المكاتبات�	
طرق الفهرسة و الحفظ للوثائق والملفات�	
فن المكاتبات الرسمية و صياغاتها )المكاتبات / المذكرات / التقارير (�	
فن كتاب التقارير�	
مهارات التفكير اإلبتكاري واإلبداعي�	
مهارات إدارة الصراعات وتخفيف التوتر في بيئة العمل�	
مهارات ادارة الضغوط�	

الوحدة الثامنة:
مهارات حل المشكالت واتخاذ القرارات

تعريف المشكالت�	
طرق حل المشكالت�	
جلسات العصف الذهني�	
استراتجيات حل المشكالت �	
استراتيجية عظمة السمكة�	
استراتيجية باريتو�	
استراتجية قبعات التفكير الست�	

الوحدة التاسعة:
تدريبات عملية وورش عمل ادارة المكاتب

ورشة عمل في : المواقف التي تواجه مدراء المكاتب في مشاكل العمل �	
اليومية وكيفية التعامل معها

ورشة عمل في : مقومات التعامل مع االخرين ) الرؤساء و الزمالء و �	
المرؤوسين والجمهور (

مهارات االتصال الحديثة�	
ادارة الوقت و الضغوط�	
مقياس قدرات التفكير�	
مقياس النمط االتصالى�	
مقياس بناء الفريق�	
هرم االحتياجات االنسانية�	

أساليب التدريب:

المحاضرات التدريبية : 
وتهدف إلى نقل  المفاهيم الفلسفية والمعارف األكاديمية إلى المشاركين بما يساعدهم على تكوين اإلطار المعرفي الذي يمكن االنطالق منه لبناء المحاور األساسية التي ينطلق منها 

البرنامج. 

المناقشات الجماعية: 
وتهدف إلى تبادل الخبرة والمعرفة بين منفذ البرنامج والمشاركين فيه، وبما يساهم في تكوين ثقافة مشتركة بين الجميع تسمح بعد ذلك بنقل تلك الثقافة إلى الواقع التطبيقي في شكل 

برنامج عمل تطويري للتطبيق السليم للمنظومة التدريبية. 

ورش العمل : 
وتهدف إلى تجميع المشاركين في مجموعة من الورش التدريبية التي يسعى من خاللها المدربAction Plan  إلى ترجمة الموضوعات التي يدور حولها البرنامج في شكل خطة 

عمل تطويرية نتيجتها دليل تطبيقي يمكن للمشاركين االسترشاد به في عملية نقل أثر التدريب إلى الواقع العملي وبما يظهر في شكل نتائج ملموسة على األداء الكلي.



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

 )® Certified Office Manager التــاريــخ :........................)مدير مكتب معتمد

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.


