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المهارات االحترافية المتقدمة لمديري المكاتب 
والسكرتارية التنفيذية ®

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

مقدمة:
والسكرتارية  الدعم  موظفي  كبار  مهارات  لتمكين  التدريبية  الدورة  هذه  تصميم  تم 

المكونات  البرنامج  ،  وبقدم  المتقدمة  المهارات  من  مجموعة  عبر  المكاتب،  ومدراء 

الرئيسية في كل عنصر إداري لبناء مجموعة من النهج والتقنيات لتشغيل مكتب فعال. 

وتشمل هذه العناصر الكفاءات والجدارات الشخصية واالتصاالت التنظيمية،  سوف 

تكتشف هذه المهارات والتقنيات بطريقة متكاملة كما كنت تواجه تحديات مكان عملك. 

سوف تمارس مهارات االتصال والتنظيم والتخطيط على أساس مستمر ومرتبط كما 

تفعل في بيئة العمل الحقيقية الخاصة بك. 

تهدف هذه الدورة التدريبية، الى إكساب المشاركين المهارات المتقدمة التي تمكنهم من 

أداء واجباتهم ومسؤولياتهم في مجال السكرتارية وإدارة المكاتب بكفاءة وفعالية والتي 

تتضمن على سبيل المثال التواصل الفّعال، وإدارة الوقت، وحفظ المعلومات بطريقة 

ف قواعد السلوك اإلنساني الراقي في  منظمة يسهل الرجوع إليها عند الحاجة. وكذا تعرُّ

التعامل مع القيادات والمرؤوسين والمتعاملين . وتتناول هذه الدورة أيضا  المهارات 

السلوكية خاصة ذات الصلة بالتكنولوجيا إلنجاز األمور بشكل فعال وناجح. وستتعلم 

أيضاً كيف تتقن االستخدام الفعال للوقت الذي سيعزز اإلنتاجية ويخّفض مستوى ضغط 

العمل ، وكيف يمكنك تنظيم وإدارة االجتماعات الفعالة.

اهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

تحديد وفهم دور اإلداري ومدير المكتب§	
اتقان المهارات اإلدارية للسكرتارية واإلدارة المكتبة االحترافية§	
تنفيذ استراتيجيات التواصل اللفظي والكتابي الالزمة لتنفيذ المسؤوليات بطريقة §	

فعالة
وضع سلوك للخدمة يهدف إلى إرضاء العمالء الداخليين والخارجيين§	
ذكر األسباب الرئيسية لضغط العمل والتقنيات الالزمة للتحكم بها§	
تطبيق تقنيات إدارة الوقت الالزمة لتحسين اإلنتاجية في المكتب§	
تنظيم االجتماعات بفّعالية§	
حل المشكالت وتعدد المهام والتعامل مع التعقيدات§	

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.

الفئات المستهدفة:
صمم هذا البرنامج للمتخصصين اإلداريين في جميع القطاعات، ويشمل:  السكرتارية 
التنفيذيون،  الشخصيون، المساعدون  والمساعدون  العليا  المكاتب  ومدراء 
المكاتب  مدراء  وكبار  والمساعدون ،  واألمناء  العامون  واألمناء، والمساعدون  

والمسؤولين  ومنسقو األقسام.

المحتويات األساسية:

 دور مدير المكتب أو المساعد التنفيذي:

 ما الذي يجعل السكرتير التنفيذي فعاال؟ §	

 كن شريكا استراتيجيا لرئيسك§	

 تحمل المسؤولية وإدارة األزمات§	

 دور داعم للمدير التنفيذي§	

 تحقيق الثقة من خالل الحزم§	

 تحقيق متطلبات مكان العمل§	

 دعم استباقي للمديرين§	

 إدارة التوترات والنزاعات§	

التفكير خارج الصندوق §	

 العمل تحت الضغط §	

التقنيات التي تخلق الكفاءة§	
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المهارات االحترافية المتقدمة لمديري المكاتب 
والسكرتارية التنفيذية ®

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

المهارات اإلدارية للسكرتارية واإلدارة المكتبة االحترافية:

التخطيط وإدارة الوقت§	

التنظيم )تقسيم المهام على األخرين(§	

تفويض السلطات وتوزيع األعمال§	

توجيه وقيادة األخرين وتحفيزهم ألداء االعمال§	

الرقابة والمتابعة للتأكد من تحقيق األهداف§	

حل المشكالت واتخاذ القرارات§	

إدارة ومواجهة الضغوط§	

تخطيط وإدارة وتنفيذ االجتماعات§	

إدارة المناسبات واألحداث§	

إدارة المشروعات§	

مهارات اإلتصال والحديث الفعال واإلنصات الجيد:

مفهوم اإلتصال وأنواعه§	

عناصر أو مكونات عملية اإلتصال§	

أهمية اإلتصال بالنسبة للسكرتير§	

مفهوم الحديث الفعال§	

كيف ينمي السكرتير مهاراته في الحديث الفعال§	

مفهوم اإلنصات§	

كيف ينمي السكرتير مهاراته في اإلنصات الجيد§	

كيفية التعامل مع اآلخرين:

كيف تتعرف على شخصية من تتعامل معه§	

كيفية تعامل السكرتير مع رئيسه§	

كيفية تعامل السكرتير مع مروؤسيه§	

كيفية تعامل السكرتير مع زمالئه§	

كيفية تعامل السكرتير مع العمالء§	

قواعد اإلتيكيت والبروتوكول:

السكرتير وقواعد التعارف والتقديم§	

السكرتير وقواعد المصافحة§	

السكرتير وقواعد الحديث§	

السكرتير وقواعد الجلوس واإلبتسامة §	

السكرتير وقواعد الشكر واإلعتذار§	

السكرتير وقواعد المجاملة§	

السكرتير وقواعد اآلداب العامة في المكتب§	

التواصل الفّعال وإدارة النزاعات:

السكرتير التنفيذي كممثل للمدير التنفيذي§	

تطوير قدراتك على التواصل مع والتأثير في اآلخرين§	

فهم التواصل:§	

التنوع، واألنماط واالفتراضات§	

مهارات االستماع§	

التواصل اللفظي والغير لفظي§	

مهارات العرض وكتابة التقارير:

االستفادة المثلي من االجتماعات§	

العرض الشفهي والعرض المكتوب§	

التخطيط للعرض§	

التغلب على التوتر§	

االعداد للعرض§	

استخدام نبرات الصوت في العرض§	

حل المشكالت وتعدد المهام والتعامل مع التعقيدات:

تمييز وتحديد أنواع المشكالت المختلفة§	

تحديد األسلوب األمثل لحل المشكلة بناء على طبيعتها§	

تحليل السبب الجذري للمشكلة§	

تقييم الحلول وتطبيق أساليب التفكير اإلبداعي لحل المشكالت§	

تحديد أهداف القرار المطلوب§	

:Cloudy system استخدام االنترنت و النظم السحابية

استخدام النظم السحابية على االنترنت لتسجيل وجمع وتحليل البيانات واعداد §	
التقارير

استخدام النظم السحابية على االنترنت لحفظ وأرشفة ومشاركة وارسال الملفات§	

استخدام النظم السحابية على االنترنت للتخطيط وتوزيع األعمال وإعداد أجندة §	
األعمال والخطة األسبوعية والشهرية

	§ONLINE استخدام النظم السحابية الجراء المقابالت على االنترنت

استخدام النظم السحابية على االنترنت إلدارة االجتماعات و لتنفيذ العروض §	
التقديمية

استخدام برامج واجهزة االتصال الصوتى والنصى لالتصال باألخرين من خالل §	
االنترنت



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

)المهارات االحترافية المتقدمة لمديري المكاتب والسكرتارية التنفيذية ®( 
المنظومة المتكاملة إلدارة المكاتب العليا و مهارات السكرتارية التنفيذية

التــاريــخ :........................

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.


