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االبداع في تخطيط
و تنظيم االعمال المكتبية واإلدارية

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

مقدمة:

ما الذي يميز اإلداريين االستثنائيين عن بقية الموظفين؟ تقدم لك هذه الدورة التقنيات العملية األساسية والمتعمقة التي ستمكنك من التفوق في مكان عملك، وستتعلم أفضل الممارسات 

من مختلف التخصصات، مثل كيفية الكتابة باحترافية وكيف تصبح محاوراً ناجحاً،  تم تصميم هذه الدورة لتعلم كيفية اتقان تخطيط و تنظيم وإدارة االعمال المكتبية اإلدارية، 

االستخدام الفعال للوقت الذي سيعزز اإلنتاجية ويخّفض مستوى ضغط العمل، وكيف يمكنك تنظيم وإدارة االجتماعات الفعالة وتحسين قدرتك للوصول الى ذروة األداء الفعال. 

وتركز هذه الدورة أيضاً على أهمية توفير خدمة استثنائية للعمالء الداخلييين والخارجيين، إضافة إلى ذلك ، سيكون لديك الفرصة لمناقشة تأثير الضغوطات في مكان العمل وكيفية 

تحويلها إلى ميزة.

اهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

تحديد وفهم دور اإلداري ومدير المكتب 	

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 	

التعامل مع المكالمات الهاتفية بشكل مهني صحيح 	

المنهجية:

تستخدم هذه الدورة مجموعة من التمارين الفردية والجماعية التفاعلية وتمارين لعب األدوار والمناقشات. باإلضافة إلى مناقشات المجموعة لتبادل خبرات العمل والتي تعد عنصراً 

مهماً من عملية التعلم. ويتم تقديم المهارات الالزمة خالل هذه الدورة على فترات منتظمة لتسهيل ومساعدة المشاركين على تذكرها. وتستخدم أيضاً هذه الدورة العديد من التقييمات 

الذاتية لتحديد نقاط القوة والتحسينات وكذلك خطط العمل لضمان التنفيذ العملي ألهداف التعلم.

الفئات المستهدفة:

اإلداريون، المساعدون اإلداريون، المساعدون التنفيذيون، مدراء المكاتب والذين يطمحون لشغل هذا المنصب مستقباًل، كبار اإلداريون والمشرفون على موظفي المستوى األول.

المحتويات األساسية:
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المحتويات األساسية:

االبداع في تخطيط
و تنظيم االعمال المكتبية واإلدارية

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

المفاهيم احلديثة إلدارة األعمال المكتبية:
العمل المكتبي وأهميته في زيادة الفعالية اإلدارية 	
الوظائف الرئيسية لمديري المكاتب ومشكالت العمل المكتبي 	
دور التخطيط والتنظيم في نجاح العمل المكتبي 	

دور اإلداري ومدير المكتب:
اإلدراك مقابل الحقيقة 	
عوامل نجاح اإلداري: االختالف عن اآلخرين بشكل واضح وكبير 	
الكفاءات الالزمة لتحقيق النجاح 	
ما الذي يجب فعله لتحقيق التميز في العمل 	
تحديد دور مدير المكتب 	

المهارات السلوكية الالزمة لتحقيق فعالية أداء مديري المكاتب:
العالقات التبادلية وتنمية مهارات التعامل مع اآلخرين 	
وسائل تحقيق اإلتصال الفعال مع اآلخرين 	
مهارات التحدث واإلنصات واإلستماع . 	
مهارات القراءة والتفكير الجيد . – مهارات السرعة واإلستيعاب في العمل 	
كيفية مواجهة الضغوط والسيطرة على القلق والتوتر النفسي لمديري المكاتب 	

المهارات المهنية لمدير المكاتب:
نظام المعلومات اإلدارية ودور مدير المكتب 	
كيفية توفير المعلومات الالزمة التخاذ القرارات ومتابعتها 	
مهارات تبسيط وتحسين اإلجراءات وتطوير نظم العمل . 	
أساسيات الحاسبات اآللية واستخداماتها في أعمال إدارات المكاتب والسكرتارية  	

التنفيذية
تطبيقات وحاالت وممارسات عملية 	

مهارات التواصل الكتايب واللفظي الفعال:
تحسين المصداقية وكسب التقدير 	
أهمية الموقف اإليجابي 	
الحزم 	
إقناع المدير وزمالئك والمرؤوسين والعمالء بأفكارك 	
إعداد عرض تقديمي احترافي 	
عناصر المراسالت المهنية المتقنة 	
األسلوب والتنسيق 	
تحديد الهدف للقارئ 	
توقعات القارئ 	

تقديم اخلدمات للعمالء الداخليني واخلارجيني:
فهم االحتياجات الخاصة بالعمالء الداخليين والخارجيين 	
إزالة عوائق تقديم الخدمة 	
تقديم خدمات ممتازة 	
تحليل عقلية الصومعة 	
معالجة الشكاوى 	

أاسليب إدارة ومواجهة ضغوط العمل:
األسباب واألعراض 	
تحديد مسببات ضغط العمل 	
كيف يؤثر ضغط العمل على األداء 	
وضع خطة إدارة شاملة لضغوطات العمل 	

إدارة الوقت:
تحديد أسباب إضاعة الوقت والتخلص منها 	
وضع األهداف واألولويات 	
استخدام المقاييس للتحكم في كفاءتك وتحسينها 	
تخطيط و إدارة الوقت للذات و االخرين 	
إعداد سجالت العمل الزمنية واالستفادة منها 	

تنظيم االجتماعات:
عناصر االجتماع الفعال 	
تحضير جدول األعمال 	
مسببات ضياع الوقت الشائعة 	
تسجيل محضر االجتماع 	
مسؤوليات القادة والمشاركين في االجتماع 	

استخدام الهاتف بشكل مناسب:
السلوك المهني عند استخدام الهاتف 	
قواعد اإلنصات الجيد 	
خطوات التعامل المحترف عند الرد على مكالمة هاتفية 	
التعامل مع الشخصيات الصعبة من المتصلين 	
تحديد مشاكل المكالمات الهاتفية 	

اإلتصاالت الكتابية والكتابة اإلدارية للمراسالت:
مفهوم األتصاالت والمراسالت الكتابية ) أنواعها – أشكالها – مزاياها ( 	
الكتابة اإلدارية للمراسالت ) الخصائص والمواصفات ( 	
العالمات المختلفة )الترقيم والوقف ( 	
الشروط الشكلية والموضوعية للكتابة اإلدارية للمراسالت 	

المراسـالت الرسـمية:
أنواع المراسالت المختلفة )األجزاء والتنسيق( 	
الفرق بين الرسالة الخارجية والمذكرة الداخلية 	
كتابة األرقام الحسابية بالحروف الهجائية 	

التقارير الرسمية:
مفهوم التقارير وأنواعها وأهميتها 	
مراحل إعداد وصياغة التقارير 	
أساليب كتابة التقارير وكيفية إخراجها بالطرق العلمية 	
أجزاء التقرير المطول 	
مختبر عملي إلعداد التقارير ) مجموعة عمل من المتدربين ( 	



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 :........................)االبداع في تخطيط و تنظيم االعمال المكتبية واإلدارية( 

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.


