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مقدمة:
يعمل المساعدون الشخصيون التنفيذيون اليوم مع مديرين تنفيذيين رفيعي المستوى في المنظمات الخاصة والعامة، والمنظمات غير الحكومية، لتقديم الدعم والمساعدة اإلداريين 
رفيعي المستوى. انهن أكثر نخبة ومسؤولية من مساعد أو سكرتير من مستوى المبتدئين، يُثق في المساعد التنفيذي في التمثيل رفيع المستوى، ورصد المشاريع، والتواصل الفعال 
لتمية مهارات  الدعم ولسكرتارية واإلدارة  للعاملين في مهام   )IEPA( المعتمد التنفيذي  المساعد الشخصي  الواجبات الحساسة والمعقدة.  تم تصميم برنامج  الدبلوماسي، وتنفيذ 
العرض لتمثيل كبار المديرين ورؤساء اإلدارات وأصحاب األعمال. هذا البرنامج يوفر األدوات، والتعليم، والتدريب العملي على أفضل الممارسات، وتقنيات االتصاالت اإلنسانية 
، والتخطيط، والتحليل، ومهارات العرض. كما يتم تعلم مهارات بناء الفريق وإدارة المشاريع في هذا البرنامج التدريبيمن خالل هذه الدورة ستكتشف طرق تعزز ثقتك وقدرتك 
على التفكير االستباقي ، مما يسمح لك أن تصبح شريكاً حقيقيا ضمن فريق التنفيذيين. وستتعلّم وتمارس استراتيجيات الذكاء العاطفي التي يمكنك تطبيقها فوراً في مكان العمل ، 

كما تشمل هذه الدورة طريقة التعامل المهني مع الزوار والعمالء الداخليين والخارجيين .

اهداف البرنامج:
 حبلول هناية الدورة، جيب أن يكون  المرشحون قادرين عىل:

	w استكشاف خصائص بيئة األعمال العالمية الحالية
	w دراسة دور المساعد التنفيذي في االقتصاد العالمي الحديث
	w مناقشة أهمية وأهمية دور المساعد التنفيذي في بيئة األعمال اليوم
	w تحليل أخالقيات األعمال ذات الصلة بعالم الشركات
	w شرح أساليب القيادة واإلدارة وآثارها على المنظمة
	w دراسة أهمية التحفيز في السلوك التنظيمي
	w فهم أهمية مختلف عناصر التواصل
	wتطوير مهارات االتصال ذات الصلة بالبيئة المؤسسية
	wتحليل أنواع الصراعات المختلفة الموجودة في بيئة المؤسسات والشركات  ومنع حاالت الصراع في سياقات أماكن العمل
	wدراسة أهمية المهارة اإلدارية التالية، مثل التفاوض؛ إدارة المخاطر وإدارة الجودة
	w تحديد أهداف المنظمة وغاياتها
	w فهم كيفية تنفيذ العمليات لالستراتيجية
	w مواءمة المشروع مع األهداف االستراتيجية والتنظيمية
	w مناقشة المبادئ لتحديد الوقت وتحديد أولويات المهمة
	w شرح التقنيات واألنظمة إلدارة الوقت
	w دراسة دور المساعد التنفيذي في إدارة المشاريع
	w فهم دور المساعد التنفيذي في حل المشاكل
	w تحديد ودراسة األنواع األساسية للرقابة االستراتيجية
	w تحديد وشرح قواعد نقطة القوة
	w تحليل المكونات األساسية للتقرير المكتوب
	w تحديد ودراسة آداب األعمال، والبروتوكول والدبلوماسية
	w تحليل واستخدام معلومات الموارد البشرية دعم الممارسات الجيدة. في إدارة عالقات العمل
	w فهم معنى الذكاء العاطفي
	w )IQ( والذكاء حاصل )EQ( التفريق بين حاصل العاطفي
	w فهم إطار مراعاة التنوع الثقافي
	wإثبات القدرة على استخدام التكنولوجيا بشكل فعال

المنهجية:
تعتمد هذه الدورة على األنشطة التفاعلية مثل تمارين لعب األدوار واألنشطة الفردية والجماعية ، وستشارك باستمرار في أنشطة فردية وجماعية عملية تسمح لك باختبار وتطبيق 
ما تعلمته على الفور ، وتُستخدم في هذه الدورة عدة اختبارات للتقييم الذاتي التي تمكنك من اكتشاف نقاط قوتك وتحسين نقاط ضعفك ، وأخيراً ستحصل على فرصة لمناقشة وتبادل 

وإيجاد حلول لتحديات العمل.

الفئات المستهدفة:
كبار الموظفين اإلداريين ومدراء المكاتب والمساعدين التنفيذيين ومشرفي الموظفين
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الدور االستراتيجي لمساعد المدير التنفيذي / الشخصي:

	wفهم الدور االستراتيجي للمساعد التنفيذي الحالي

	w'العمل 'مع قائدك' مقابل العمل 'لقائدك

	wالتغييرات والتحديات التي تؤثر على اإلداريين في القرن الحادي والعشرين

	wكفاءات المساعد الشخصي

	wالتمكين الذاتي: صياغة رسالتك الخاصة

	wتطوير التفكير االستشرافي: التدبير االستباقي لألمور

الذكاء العاطفي: المهارات الالزمة للتعامل مع اآلخرين:

	wتعريف الذكاء العاطفي

	wاألبعاد األربعة للذكاء العاطفي

	wالوعي الذاتي بالمهام

	wإدارة المسؤوليات الخاصة

	wالوعي بسياسات وبيئة المكتب

	wإدارة العالقة مع أصحاب المصلحة

	wتأثير اإلجهاد على األداء

	wتطبيق الذكاء العاطفي في بناء العالقات والتعامل مع المواقف الصعبة

التواصل الشخصي والكتابي الفعال:

	wبناء عالقات ممتازة مع الزمالء

	wالتعامل مع الشخصيات الصعبة

	wتعزيز الثقة بالنفس والحزم

	wطرح أفكارك والتأثير على اآلخرين

	w:الكتابة المهنية الفعالة

	wكتابة رسائل بريد الكتروني مؤثّرة

	wكتابة محاضر االجتماعات

إتقان ممارسات اإلدارة:

	wالتخطيط
	w )SMART( وضع أهداف ذكية
	wكتابة األهداف الشخصية
	wالتنظيم
	wالتفويض بفعالية
	wوضع أولويات المهام
	wالتوجيه السيطرة
	wفهم ديناميكيات الفريق
	wحلقات التوجيه اإلرشادي
	wوضع مقاييس مفيدة
	wبناء وصيانة األنظمة

مبادىء المساعد التنفيذي للنجاح:

	wتكوين ثقافة لخدمة العمالء في مكتبك
	wأهمية العمالء الداخليين
	wتعزيز بيئة خدمة العمالء في قسمك
	wأفضل الممارسات المهنية الستقبال الزوار
	wأدوات اإلبداع التخاذ القرارات
	wالقبعات الست للتفكير
	wإدارة الضغوطات



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

)® )IEPA( التــاريــخ :........................)المساعد الشخصي التنفيذي المعتمد

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.


