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مقدمة:

الـواجـب تـوافـرهـا في السكـرتيـر  المهـارات السلـوكيــة واإلداريــة  المكـاتـب الرئيسيـــة باإلضـافـة إلى تطبيـق أحـدث  المهـارات الحـديثـة في مجـال األعمـال  يعد اكتساب 

بالغ األهمية من أجل  ممارسة عملية إدارة المكاتب  بالنظم والمفاهيم والنظريات اإلدارية الحديثة والمتعلقة  التنفيـذي ومـديـر المكتـب الفّعــال الملحق بكبار الشخصيات أمراً 

بهندسة العمليات اإلدارية واالطالع على التحوالت اإلدارية المتطورة في صناعة ومتابعة العمليات اإلدارية في ظل البروتوكول والدبلوماسية اإلدارية واالحتراف المهني.

اهداف الدورة:

إكسـاب المشـاركيـن المهـارات الحـديثـة في مجـال السكرتـاريـة التنفيـذيــة ألعمـال المكـاتـب§	

صقل المهـارات السلـوكيــة واإلداريــة الـواجـب تـوافـرهـا في السكـرتيـر التنفيـذي§	

صفل مهارات مـدراء المكاتب  الملحقين مع كبار الشخصيات§	

التعريف بالنظم والمفاهيم والنظريات اإلدارية الحديثة والمتعلقة بهندسة العمليات اإلدارية§	

االطالع على التحوالت اإلدارية المتطورة في صناعة ومتابعة العمليات اإلدارية§	

في ظل البروتوكول والدبلوماسية اإلدارية واالحتراف المهني§	

الفئات المستهدفة:

القائمين بأعمال إدارة المكاتب و المساعدين الشخصيين بكافة مواقعهم . باإلضافة الى العاملين في إدارات السكرتارية التنفيذية.

مفهوم السكرتارية احلديثة ودورها:

سلوكيات السكرتير مع ) الذات - الرؤساء - الزمالء – الزوار(§	

مهارات شخصية وفنية وإدارية الزمة لنجاح السكرتير التنفيذي المحترف§	

إدارة العمل اإلداري اليومي بكفاءة وتلبية جميع المهام وااللتزامات §	

التخطيط اليومي وتحديد األولويات §	

التواصل اإلداري الفعال مع مختلف المستويات اإلدارية في المنظمات §	

مهارات االنصات وفن الحوار§	

التعامل مع النقد، كيفية التصرف حيال الشكاوي العمالء §	

سرعة البديهة والتعامل مع المواقف الحرجة بذكاء§	

أنماط شخصيات المديرين وتحويل الضغوط في العمل لتحديات§	
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المفاهيم األاسسية إلدارة اجلودة الاشملة يف تطوير أعمال المكاتب:

المفهوم الحديث للجودة و ما هي إدارة الجودة الشاملة§	
إدارة الجودة الشاملة وتحديات إدارة المكاتب العليا§	
إدارة الجودة الشاملة وتحقيق مستوى الخطأ صفر§	
المبادئ العامة إلدارة الجودة الشاملة في إدارة المكاتب وتنظيم األعمال§	
إدارة الجودة الشاملة بالشركات في ظل العولمة§	
الدور المعلوماتي والحقائق وتحليل التغذية الراجعة§	

تطبيقــات عمليــة جلودة أعمال السكرتارية وإدارة المكاتب:

إدارة الـوقـت في أعمــال السكـرتـاريــة التنفيـذيــة ) مهــارات وحـاالت ونمـاذج §	
عمليـة (

مهـارة معـالجــة المكـالمـات الهاتفيــة ودالالت العمـل المكتبــي§	
مهـارة إعـداد وتنظيــم االجتماعات ولجـان األعمـال اإلداريــة والتنفيـذيـة§	
التحوالت العـالميــة الجديدة وانعكاساتها على ممارسات وسلوكيات اإلدارة §	

العامة و تنظيم المراسم والبروتوكول
الجــوانب الرئيسيــة للمراسم والبروتوكول§	
دور مدراء المكاتب التنفيذيين في الوفاء بمتطلبات الحصول على شهادات األيزو §	

9000 واأليزو 14000
أدوات TQM من التطبيق في اإلدارة المكتبية§	
قياس الرأي العام للموظفين واإلداريين والمهنيين§	
اإلدارة اإلستراتيجية لتحقيق TQM في تطوير األعمال§	
استراتيجيات إدارة المكاتب العليا المهنية§	
عمليات التخطيط في إدارة المكاتب العليا§	

االتصاالت اإلداريـة والكتـابـة اإلداريـة:

المـراسـالت الرسميـة ) مفهـومهـا ، أنـواعهـا ، الشكـل السليـم إلعـدادهـا (§	
التقـاريـر اإلداريـة باستخدام الحــاســوب§	
مراحـل إعـداد وصيـاغـة التقـريـر اإلداري الفعـال§	
مهـارات الصيـاغـة اللغـويـة في إعـداد وكتـابـة التقـريـر اإلداري§	
األشكـال اإليضـاحيـة في التقـريـر§	
عـرض وتلخيـص التقـاريـر ) األسـاليب والـوسـائـل الحـديثـة (§	
المهـارات الحديثـة في اإلعـداد واإللقـاء والتقـديم الفـاعـل§	
المهـارات واألسـاليب العمليـة لزيادة الثقـة في النفـس§	
خطـة تقليـص األعمـال الـورقيـة من خـالل تلخيـص الرسـائـل والتقـاريـر§	
طبيعة العمــل اإلداري ونظــم الجـودة الشاملــة§	
مداخـل الجـودة الشاملــة ومفاهيـم اآليزو§	
التطورات التكنولوجيــة واإلدارة الحديثــة§	
دور اإلدارة في مواجهــة تطــورات العصـر§	



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 :........................)التطبيقات اإلدارية الحديثة لجودة أعمال السكرتارية ®( 

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.


