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EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:

تعد إدارة السكرتارية التنفيذية والمكاتب من اإلدارات التي تهتم بترتيب أعمال المنظمات والشركات، وهي عنصر مهم في المنشأة وال يمكن االستغناء عنها بأي حال من األحوال، 

وال يمكن أن نتصور ما سيفعله المديرون في حالة عدم وجود هذه اإلدارة، بالطبع سيقضي وقتا طويال في أعمال روتينية هو في غنى عنها وسيترك مهامه الرئيسية، فإدارة 

الحديثة  في "  الممارسات والمنهجيات  لتقديم افضل  الدورة  التقارير، و  تم تصميم هذه  بأجندة االعمال وتخطيطها، ومتابعة  المرجع إلدارة األعمال والعناية  السكرتارية هي 

االسكرتارية العالمية في ظل منظومة اإلدارة الرقمية"من خالل القاء الضوء على مهارات االتصاالت اإلدارية والمراسالت وفن إدارة اإلتيكيت والبروتوكول، كيفية التحول للنظام 

الرقمي،  تطبيقات النظم الرقمية وتأثيرها على تصميم المكتب، تصميم المنظومة الرقمية المتكاملة للعمل المكتبي،  طرق تعزز القدرة على التفكير االستباقي، وتعلم وممارسة 

استراتيجيات الذكاء العاطفي التي يمكن تطبيقها فوراً في مكان العمل ، كما تشمل هذه الدورة ممارسات التعامل المهني مع الزوار والعمالء الداخليين والخارجيين.

اهداف الدورة:

تزويـد المشاركيـن بالمفاهيـم والمعلومـات األساسيــة ألعمال وفنيـات السكرتارية المتقدمة§	

اكتساب مهارة التعامل مع تكنولوجيا السكرتارية الحديثة §	

اإلطالع على آليات تطبيق تكنولوجيا السكرتارية المعاصرة§	

التعرف على آليات إنهاء الكم المتراكم من الملفات والمستندات والتحول إلى األعمال الرقمية الكاملة§	

تزويـد المشاركين بالمبادئ العلميــة والتطبيقات إلدارة أعمال السكرتاريةفي المنظمات الذكية§	

طرق معالجة األزمات وضغوط العمل وفن التعامل مع الجمهور وإدارة الوقت بطرق فعالة§	

استخدام التكنولوجيا للقيام بمعظم األعمال وإلبقاء التواصل مع المكتب والمدير§	

تنظيم سير العمل بشكل فعال من خالل حفظ الملفات والتوثيق والتصنيف والفهرسة واسترجاع وثائق الشركات والسجالت والتقارير§	

وضع مقاييس الجودة للحصول على بيئة عمل تحفيزية ومنتجة§	

اإلدارة الحديثة للمكاتب ومهارات استخدام المعلوماتية§	

وسائل االتصال الرقمية في المكتب المعاصر§	

الخيارات التقنية للتحول إلى النظم الرقمية§	

كيفية التحول للنظام الرقمي§	

تطبيقات النظم الرقمية وتأثيرها على تصميم المكتب§	

تصميم المنظومة الرقمية المتكاملة للعمل المكتبي§	

تزويد المشاركين بأحدث الوسائل واألساليب التكنولوجية الرقمية المستخدمة في إدارة المكاتب وتنمية قدراتهم الفنية واإلدارية على إستخدامها§	
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السكرتارية العالمية في ظل منظومة اإلدارة الرقمية  ®

المحتويات األساسية:

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

السكرتارية العاملية الحديثة وأهميتها وأنواعها وصفات السكرتير 
الناجح:

وتشتمل هذه الوحدة التدريبية على المواضيع المعرفية والورشة التدريبية §	
التطبيقية التي تنفذ وفق إستراتيجية التعلم النشط اآلتية:

مفهوم وأهمية وأنواع السكرتارية العالمية في ظل منظومة اإلدارة اإللكترونية§	
واجبات ومسئوليات سكرتارية اإلدارة العليا§	
المهارات الواجب توافرها في السكرتير§	
األسس العامة لنجاح السكرتير§	
صفات السكرتير الناجح§	
سلوكيات السكرتير الفعال ودوره في تحقيق فعالية العمل واألداء§	
المعارف والمعلومات األساسية ألعمال السكرتارية وإدارة المكاتب§	

مدخل عام الى اإلدارة الرقمية:

تعريف اإلدارة الرقمية.§	
أهداف تطبيق اإلدارة الرقمية.§	
أنواع السكرتاية المتقدمة.§	
فوائد السكرتارية اإللكترونية.§	
المهارات والفنون التي يتحلى بها السكرتير.§	
سمات ومالمح عصر المعلومات ... تكنولوجيا نظم المعلومات.§	
ثورة المعلومات وأدواتها.§	
التبادل اإللكتروني للوثائق التجارية.§	
الثورة التكنولوجية الرقمية في مجال أعمال السكرتارية والمكاتب§	

آليات تطبيق السكرتارية الرقمية كأداة في جودة اآلداء المكتبي:

تنظيم المحفوظات واألرشيف اإللكتروني§	
أسس تصنيف المحفوظات§	
أنواع المعلومات وأهميتها§	
أهمية مصفوفة األوراق وآليات التعامل معها§	
تكاليف األعمال الزائدة§	
المشكالت المترتبة على تراكم األوراق§	
آليات تقليص العمل الورقي والروتين في المكاتب§	
التوجه نحو األرشيف اآللي من خالل عمل شبكات بين اإلدارات§	
الخطوات العملية في إستخدام المستندات اإللكترونية§	

األساليب الحديثة في حفظ واسترجاع المعلومات:
المفهوم العلمي والعملي لألرشفة االلكترونية§	
ميكنة العمل المكتبي§	
تقسيم البريد اإللكتروني§	
النشرات البريدية وكيفية إدارتها§	
البريد االلكتروني في العمل المكتبي§	
	§Outlook إعداد األجندة اإللكترونية باستخدام برنامج
	§Outlook إنشاء قواعد بيانات جهات االتصال باستخدام برنامج
دمج المراسالت باستخدام الحاسب اآللي§	
الطرق العلمية في تنظيم وثائق المكتب§	
الشروط الشكلية والموضعية لوسائل االتصاالت الكتابية االلكترونية§	
مستلزمات المكتب التكنولوجية من األجهزة§	

تطبيقات الكترونية رقمية في إدارة الوقت و تنظيم االجتماعات:
مرتكزات نظم المعلومات في ادارة السكرتارية الفعالة§	
متطلبات فعالية حوسبة معلومات إدارة العمل المكتبي§	
	§E-Business Rules مكونات لوائح العمل اإللكترونية في العمل المكتبي
	§Outlook  تنظيم االجتماع باستخدام برنامج
آليات التواصل اإللكتروني باستخدام برامج المحادثة§	
دور نظم المعلومات في تنظيم الوقت§	
اآلليات والتقنيات الحديثة لمواجهة الصعوبات ومعوقات إستخدام العمل الرقمي§	

اإلدارة الحديثة للمكاتب الرقمية:
وسائل االتصال الرقمية في المكتب المعاصر§	
الخيارات التقنية للتحول إلى النظم الرقمية§	
كيفية التحول للنظام الرقمي§	
تطبيقات النظم الرقمية وتأثيرها على تصميم المكتب§	
تصميم المنظومة الرقمية المتكاملة للعمل المكتبي§	

تنظيم محفوظات مكتب المدير بكفاءة وفعالية:
مفهوم أهميةأنواع المحفوظات§	
التنظيم الفني للمحفوظات§	
مفهوم عملية الحفظ وأهميتها§	
إجراءات عملية الحفظ§	
أسس االسترجاع وإجراءاته§	
أمن وسرية المعلومات§	
تنظيم وحفظ المعلومات ) التصنيف والفهرسة و الحفظ (§	
طرق التعامل مع السجالت والوثائق اإللكترونية وأرشفتها§	
تطبيقات عملية§	



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 :........................)السكرتارية العالمية في ظل منظومة اإلدارة الرقمية ®( 

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.


