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برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام
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إدارة المكاتب والسكرتارية واالرشفة االلكترونية ®

المحتويات األساسية:
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مقدمة:
يتميز هذا البرنامج التدريبي بأنه يتناول العديد من المهارات المكتبية واإلدارية فيما يتعلق بمهارات السكرتاريا وفنون إدارة المكاتب، باإلضافة إلى التدريب العملي على أحدث 

وسائل األرشفة اإللكترونية وتداول البيانات والوثائق من خالل االستفادة من المزايا التي يقدمها األرشيف اإللكتروني.

أهداف الدورة:
سيتمكن المشاركون في نهاية البرنامج من:

إطالع المشاركين على كل ما هو حديث في علم السكرتارية§	
اإللمام بالمهارات الالزمة لتطبيق األساليب الحديثة فى إدارة المخطوطات والمحفوظات والتطبيقات§	
اإللكترونية فى الحفظ والتأمين واالسترجاع وتطوير الوسائط واالستراتيجيات المتبعة§	
إتقان توظيف الوسائل والمهارات لبناء أرشيف إلكتروني متكامل والتعريف بأسس تداول البيانات والمعلومات من خالله بأمان§	
إكساب المشاركين المعارف و الخبرات و المهارات اإلدارية و الفنية التي تمكنهم من تحقيق فعالية اإلتصال§	
و التنسيق بين اإلدارة العليا و باقي أجزاء المنظمة وفقاً ألحدث أساليب التقنية المستخدمة في إدارة األعمال و إنجازها بصورة تحقق أهداف المنظمة§	
اإللمام بالمهارات الالزمة إلدارة المكاتب الحديثة§	
تمكين المشاركين من اعداد المخاطبات الرسميه و تقارير العمل§	
إطالع المشاركين على المهام الفعلية لمدير المكتب§	
تنمية و تطوير قدرات و مهارات العاملين لتعلم كيفية تحديد األولويات والتعامل مع مهام متعددة§	

المفاهيم المعاصرة للسكرتارية وادارة المكاتب:
السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب §	
أعمال السكرتارية التنفيذية §	
مهام وواجبات ووظائف السكرتير§	
العمل المكتبي وأهميته §	
تنظيم وإدارة المعلومات §	
والمداخل الحديثة للسكرتارية التنفيذية§	

المعارف الداعمة ألعمال  السكرتارية الحديثة:
مهارات اإلدارية الذاتية والسلوكية§	
مهارات االتصال واالبتكار §	
مهارات إعداد وكتابة التقارير §	
مهارات إدارة المكاتب للسكرتارية§	
المهارات المهنية لمدراء المكاتب §	
نظام المعلومات اإلداري ودور مدير المكتب§	
كيفية توفير المعلومات الالزمة التخاذ القرارات ومتابعتها§	
تكنولوجيا االتصاالت والشبكات المستخدمة في أعمال السكرتارية§	

التنظيم االلكترونى للوثائق:
 المفاهيم الحديثة في إدارة الوثائق§	
طرق التصنيف والفهرسة§	
متطلبات األرشفة االلكترونية§	
خصائص االرشفه االلكترونية§	
طرق صيانة الملفات§	
البيئة الحديثة الخاصة باألرشفة§	
الحماية من االخطار االلكترونية§	
أهم برامج األرشفة االلكترونية§	
التقنيات الحديثة في ميكنة المحفوظات والوثائق§	

فن ادارة االجتماعات باستخدام التكنولوجيا الحديثة:

إعداد وتنظيم المقابالت واللقاءات.§	
إعداد وتنظيم االجتماعات واللجان.§	
إعداد وكتابة المحاضر والجلسات والتقارير الفعالة.§	
كيفية مواجهة ضغوط العمل والسيطرة على القلق والتوتر.§	
مهارات االتصال والتواصل§	
العمل فى فريق§	

التخطيط  والتنفيذ إلدارة االرشيف االلكترونى:

مرحلة المسح والدراسة§	
مرحلة التحليل§	
بناء وإعتماد  خطط الحفظ  الزمنى  واإلتالف والتصوير الضوئي§	
إختيار البرمجيات واألجهزة المالئمة§	
مرحلة تحضير الوثائق والملفات§	
مرحلة التصوير الضوئي§	
مرحلة مراقبة وتدقيق الجودة§	
مرحلة الفهرسة§	
مرحلة إعادة الملفات§	



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 :........................)إدارة المكاتب والسكرتارية واالرشفة االلكترونية ®( 

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.


