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مهارات اإلدارة المكتبية المتقدمة واإلدارة الفعالة 

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

مقدمة:
تهدف هذه الدورة العملية مهارات اإلدارة المكتبية المتقدمة واإلدارة الفعالة  الى تعريف المشاركين بالجوانب التنظيمية والقيادية والمهارات اإلبداعية لألعمال المكتبية الحديثة، من 

خالل هذه الدورة ستكتشف طرق تعزز ثقتك وقدرتك على المهنية اإلدارية االستثنائية،  مما يسمح لك أن تصبح شريكاً حقيقيا ضمن فريق التنفيذيين. وستتعلّم وتمارس استراتيجيات 

الذكاء العاطفي التي يمكنك تطبيقها فوراً في مكان العمل ، باإلضافة إلى المشاركة في مناقشات متعمقة حول أهمية بناء النظم ووجود منهجية تفكير منظم تؤدي إلى إنشاء عدة 

أنظمة في مكان العمل، وكيفية صياغة أهداف واضحة وتخطيط الطريقة األكثر إنتاجية، وتقييم قائمة طويلة من المهام واألنشطة وتحديد أولوياتها وجدولتها في مقابل المواعيد 

النهائية. كما تشمل هذه الدورة طريقة التعامل المهني مع الزوار والعمالء الداخليين والخارجيين تجعل قسمك ومؤسستك أكثر ودية مع العمالء ، وأخيراً تطّور هذه الدورة خطط 

العمل التي من شأنها أن تعزز صورتك المهنية وصورة قسمك لدى المؤسسة.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

معرفة المنهجيات والممارسات الحديثة للعمل المكتبي واإلدارة المكتبية�	

الواجبات والمسئوليات والمهام األساسية لمديري المكاتب والوسائل الكفيلة للتميز�	

التزود بمهارات التخطيط والتنظيم في اإلدارة المكتبية المتقدمة�	

صقل المهارات والقدرات اإلدارية والسلوكية باألسلوب الذي يرفع من فعالية األداء لألعمال المكتبية�	

استغالل مفاهيم واستراتيجيات االتصاالت الحديثة لتسهيل تدفق العمل�	

استعمال الوظائف األساسية لإلدارة لبناء وصيانة أنظمة التنظيم المختلفة التي تؤدي لزيادة اإلنتاج�	

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�	

الجمع بين مفاهيم الكفاءة والفعالية لزيادة اإلنتاجية�	

استخدام تقنيات الكتابة في االتصاالت الداخلية والخارجية�	

الفئات المستهدفة:
اإلداريون، المساعدون اإلداريون، المساعدون التنفيذيون، والمساعدون الشخصيون، مدراء المكاتب، السكرتارية التنفيذية  والذين يطمحون لشغل هذا المنصب مستقباًل، كبار 

اإلداريون والمشرفون على موظفي المستوى األول.

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.
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مهارات اإلدارة المكتبية المتقدمة واإلدارة الفعالة 

المحتويات الرئيسية:

  دور مدير المكتب / الماسعد التنفيذي: نظرة عامة: 
تحديد القضايا والتحديات المشتركة  �	
تحديد األهداف الشخصية  �	
ما الذي يجعلك ال غنى عنه؟  �	
الدعم االستباقي مقابل الدعم السلبي �	

 حتديد األهداف وحتقيقها: 
مهارات التخطيط  �	
نهج إدارة المشاريع لموظفي الدعم  �	
إدارة الوقت  �	
استراتيجيات إدارة التغيير  �	
تحديد نقاط الضغط والتعامل معها  �	
تنفيذ خطط العمل  �	

  إدارة الموارد والفريق: 
  تخصيص الموارد البشرية للمهام والمشاريع  �	
مراقبة أداء الفريق والذات  �	
  تقييمات الفريق ومراجعاته  �	
  تضمين عضو جديد في الفريق بفعالية  �	
إدارة قضايا الفريق  �	
تقنيات التدريب  �	
  المسائل التأديبية  �	
  نهج وتقنيات تحديد األولويات  �	

  االتصاالت: 
تحسين االتصاالت داخل فريق قائم  �	
  مهارات الفم واالستماع  �	
تقديم التقارير إلى اإلدارة  �	
مهارات وتقنيات التفاوض  �	
إدارة األشخاص الصعبين  �	
مقارنة االتصاالت الهاتفية / وجها لوجه / المكتوبة وفعاليتها ومالءمتها للمواقف �	

المختلفة  

العمل لدى رؤاسء متعددين :
 نصائح جدولة بسيطة للتعامل مع التقويمات والمواعيد المتعددة �	
 تقنيات رائعة لمساعدة رؤسائك على فهم متطلبات وقتك - وحملهم على تحديد �	

أولويات المشاريع 
 معالجة الرسائل المختلطة ... ما يجب القيام به عندما تتعارض توجيهات �	

رؤسائك 

حل الماشكل العملية :

 كيفية التعرف على أزمة تلوح في األفق - قبل أن يحدث فعال �	

 تقنيات بسيطة لحل المشاكل يمكنك تطبيقها على أي حالة �	

 النهج الذي يركز على الحل - كيفية تقديم األفكار بفعالية إلى رئيسك في العمل �	

 كيف تقول "ال" دون الشعور بالذنب! �	

 متى وكيف- لطلب المساعدة عندما تحتاج إلى المزيد من الموارد �	

االجتماعات والفعاليات :

 نصائح إعداد االجتماع التي ستساعدك على تنظيم كل شيء من الغرفة إلى �	

التقارير 

 تقنيات تخطيط األحداث لجعل الحدث الخاص بك الشركات المقبل تنفجر دون �	

عقبة 

االتزان واالحرتاف :

 االستماع النشط: أهم تقنية اتصال يمكن أن تتعلمها على اإلطالق �	

 فهم لغة الجسد — وما تقوله عندما ال تتحدث �	

 استخدام اإلشارات اللفظية وغير اللفظية لقيادة االحترام الذي تستحقه �	

 كيفية إبراز الثقة والمهنية في أي حالة �	

 كيفية الرد مهنيا على االنتقادات دون أن تصبح دفاعية �	

احلد من اإلجهاد :

 التعامل مع العديد من االنقطاعات اليومية - طرق إعادة التركيز والعودة إلى �	

العمل 

 إنقاذ نفسك - كيفية تعيين الحدود عندما يتم إساءة استخدام وقتك �	

 تقنيات سهلة لتخفيف التوتر في مكتبك يمكنك القيام بها في أي وقت�	

اإلدارة المكتبية )ورشة عمل(:

ممارسة سيناريو محاكاة ليوم نموذجي يتضمن قضايا وتقنيات   �	

تحديد النهج واألسلوب الذي يناسبك كفرد  �	

  تقديم التقارير إلى اإلدارة وتقنيات العرض والتفاوض�	

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



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

)مهارات اإلدارة المكتبية المتقدمة واإلدارة الفعالة ( 
مهارات إدارة املهام املتعددة، املشاريع املتعددة، واألولويات، والتعامل مع االخرين والتحديات

التــاريــخ :........................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


