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محتويات البرنامج:

مقدمة:
 في االقتصاد العالمي اليوم ، فإن تنظيم وإدارة أي منظمة ، هو تمكين المنظمة ، من خالل التأكد من أن موظفيها في وضع قوي للتنافس في السوق العالمية. تمكن هذه الدورة 
المشاركين من تحديد وفحص المكونات الرئيسية لمهارات اإلدارة المكتبية ،ستساعدك هذه الدورة التدريبية التفاعلية والمتقدمة إلدارة المكاتب ومهارات اإلدارة الفعالة على تطوير 
وصقل المهارات الالزمة للتفوق كمدير مكتب أو مسؤول أو سكرتير تنفيذي.  وسوف تستكشف بعمق المهارات الشخصية والسلوكية الالزمة لضمان استعدادك الجيد لتحديات 

العمل مع مجموعة متنوعة من أساليب اإلدارة. سوف تتعلم أيضا كيفية البقاء في السيطرة أثناء التعامل مع األولويات المتضاربة. 

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

تحديد وتطبيق األدوار الجديدة للمساعدين اإلداريين التنفيذيين في مواجهة التحديات الحديثة .�	
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 .�	
تحديد وتحسين الكفاءات المطلوبة لزيادة قيمة الخدمات المضافة .�	
تطوير الكفاءات والمهارات في إدارة المكاتب الحديثة .�	
تطوير مهارات اإلدارة المكتبية وكذلك مهارات االتصال الفعال .�	
اكتساب وتطوير مهارات تنظيم االجتماعات, مهارات تنسيق المذكرات والرسائل, وكذلك مهارات التعامل مع اآلخرين .�	
 زيادة قدرات ومهارات االتصال لمزيد من الكفاءة والفعالية . �	
  كيفية البناء والعمل بفعالية وبشكل جماعي من أجل نجاح منظمتهم .�	

الفئات المستهدفة:
 الموظفون اإلداريون والمساعدون الشخصيون للمديرين التنفيذيين الكبار والمتوسطين واألمناء والضباط المشاركين في إدارة السجالت في المؤسسات . 

المفاھیم المعاصرة  يف ادارة المكاتب:

نظرة عامة على إدارة المكاتب �	

 مواءمة الغرض الشخصي مع الرؤية والرسالة التنظيمية �	

 المهارات اإلدارية األساسية �	

 التمكين الذاتي وإدارة الذات �	

 إدارة الرئيس الصعب �	

 اإلبداع والتفكير خارج الصندوق �	

 إدارة الصراع والغضب �	

 إدارة االجتماعات بفعالية وكفاءة�	

  إدارة االتصاالت  وإدارة عالقات العمل �	

 إدارة الوقت  والتحفيز الذاتي�	

  االتجاهات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت�	
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 فعالية الكفاءة التنظيمية )السلوكية والتقنية(: 

 قياس كيفية القيام باألشياء وكذلك ما يجب أن تحققه �	

 تحدي وإلهام اآلخرين لتحقيق األهداف الطموحة التي تقدم أداء استثنائيا �	

 مساعدة األفراد على تحمل مسؤولية جعل المنظمة تقدم قيمة �	

 تعزيز اإلنتاجية والحد من الصراع/الوقت الضائع �	

 حماية وتعزيز سمعة األعمال �	

 ضمان تنفيذ المعايير التنظيمية واحترامها �	

المھارات والمعارف الداعمة لمدیر المكتب المحترف:

المهارات االدارية الذاتية والسلوكية�	

مهارات االتصال واالبتكار�	

مهارات اعداد وكتابة التقارير و الخطابات و المذكرات اإلدارية �	

فنون االتيكيت و مهارات التعامل مع الجمهور �	

المهارات المهنية لمدراء المكاتب و المساعدين الشخصيين.�	

نظام المعلومات اإلداري و دور مدير المكتب�	

كيفية توفير المعلومات الالزمة التخاذ القرارات ومتابعتها �	

تكنولوجيا االتصاالت والشبكات �	

المنهج االبتكاري و التفكير اإلبداعي لمدراء المكاتب �	

التخطيط واإلعداد و الصياغة القيقة لمحاضر االجتماعات�	

إتقان إدارة البيانات والفهرسة واألرشفة:

 أنظمة تخزين الملفات المتقنة:�	

خمسة أسرار لتنظيم الملفات بشكل أفضل�	

األرشفة االلكترونية�	

إدارة السجالت:�	

السجالت ودورة المعلومات�	

المشاكل المشتركة في إدارة السجالت�	

قواعد فهرسة األسماء الشخصية والتجارية�	

قائمة الرجوع إلى األسماء الشخصية�	

المھارات و المھام االلكترونیة الالزمة لمدير المكتب:

تنظيم المحفوظات الصادرة و الواردة إلكترونيا �	

تنظيم وترتيب الملفات إلكترونيا�	

إعداد المراسالت و المذكرات وعرق األوراق اإللكترونية�	

فن الحديث و اإلنصات )مهارات التقديم و العرض اإللكتروني(�	

تخطيط الوقت و تنظيم االجتماعات إلكترونيا )االستثمار عن بعد(�	

السكرتارية التنفيذية اإلدارة المكتبية الحديثة في ظل اإلدارة اإللكترونية�	

استخدامات التقنيات الحديثة في أعمال  إدارة المكاتب�	

استراتيجيات األرشفة و الحفظ وتأمين الوثائق و االسترجاع اإللكتروني�	

التقنيات الحديثة في مكينة المحفوظات والوثائق�	

إدارة مراكز المعلومات وتأمين الوثائق و الملفات المستندية بالحاسب االلي�	

إدارة مكاتب الغد "التميز والتطوير"�	

فن ادارة االجتماعات باستخدام التكنولوجیا الحدیثة:

إعداد وتنظيم المقابالت و اللقاءات�	

إعداد و تنظيم االجتماعات و اللجان�	

إعداد وكتابة المحاضر و الجلسات و التقارير الفعالة�	

كيفية مواجهة ضغوط العمل و السيطرة على القلق و التوتر�	

مهارات االتصال و التواصل�	

مهارات االتصال المتقدمة لإلداريني:

التواصل في العمل:�	

تعريف التواصل�	

أنواع التواصل�	

نصائح للتواصل الذكي�	

إنشاء عروض تقديمية قصيرة قوية:�	

نصائح لتقديم العروض القوية�	

الخصائص الرئيسية للمتحدثين�	

الخطوات األربعة للتواصل�	

تحليل الجمهور�	

البنية التشريحية للعروض الجيدة�	

تدریبات عملیة وورش عمل ادارة المكاتب:

مدراء المكاتب في مشاكل العمل اليومية وكيفية التعامل معها�	

مقومات التعامل مع االخرين )الرؤساء و الزمالء و المرؤوسين والجمهور(�	

 مهارات االتصال الحديثة�	

ادارة الوقت و الضغوط.�	

مقياس قدرات التفكير�	

مقياس الذكاء المتعدد�	

مقياس النمط االتصالى�	

مقياس بناء الفريق�	

هرم االحتياجات االنسانية�	
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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

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.

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)إدارة المكاتب المتقدمة ومهارات اإلدارة الفعالة(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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


