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محتويات البرنامج:

مقدمة:

هذا البرنامج تم تصميمه من اجل جميع الراغبين في تطوير مهاراتهم االدارية، حيث تم التركيز على افضل التقنيات والممارسات العلمية والعملية من أجل إكسـاب المشـاركيـن 

المهـارات الحديثة في االدارة و كيفية تولي مهام إدارة مكاتب االدارات العليا وفقاً ألافضل وأحدث المعايير العالمية والمناهج االدارية الحديثة لتحقيق الجودة والتميز اإلداري، 

باالضافة الى تزويد المشاركين بمهارات التطوير اإلداري وتعريفهم بالمهارات التنظيمية والسلوكية والسيكلوجية والتكنولوجية، التي تنعكس على اآلداء الخاص بهم من خالل 

دراسة العديد من الحاالت العملية والمواقف االدارية المختلفة بمعالجة إدارية معاصرة.

أهداف الدورة:

يف هناية الدورة سيتمزي الماشرك يف:

إختصاصات و مهام مدراء المكاتب�	

تفعيل عناصر وآليات كفاءة اإلتصاالت اإلدارية�	

التعامل مع القيادات و المرؤوسين�	

إدارة الوقت واإلستخدام األمثل له وترتيب األولويات�	

فن المكاتبات الرسمية والمراسالت وطرق صياغتها حسب الهدف المطلوب تحقيقه�	

المهارات السلوكية والسيكلوجية في اآلداء�	

أستخدام األجهزة الحديثة و اإلدارة المكتبية الحديثة بكفاءة�	

تطبيق معايير الجودة الشاملة في آداء أعمال إدارة المكاتب�	

حفظ المعلومات وسرعة استرجاعها�	

مهارات االتصاالت والتعامل بفعالية مع الرؤساء والمرؤوسين�	

فن التعامل مع اآلخرين والتميز في خدمة العمالء وأخالقيات العمل المهني�	

المفاهيم احلديثة إلدارة المكاتب:

مفهوم اإلدارة، تعريف إدارة المكاتب�	

مبادئ أساسية لمديري المكاتب والعاملين بها�	

خصائص وسمات اإلدارة الفعالة ألعمال إدارة المكاتب.�	

األنواع المعاصرة في إدارة المكاتب.�	

سمات ووظائف المكتب العالمى .�	

أهمية إدارة المكاتب في آليات العمل االداري�	
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المسئوليات المستحدثة لمديري المكاتب:

تعريف وظيفية مدير المكتب�	

أبعاد وظيفية مديري المكاتب�	

المفهوم الحديث إلدارة المكاتب العليا�	

إختصاصات و مهام مدراء المكاتب�	

مهارات اإلتصاالت اإلدارية:

المفهوم العلمي لإلتصاالت اإلدارية و أساليبها�	

فن التعامل مع القيادات العليا�	

المهارات التنظيمية لمديري المكاتب�	

المهارات السيكلوجية لمديري المكاتب�	

مهارات التخطيط لإلجتماعات�	

	�KPIs مهارات إعداد التقارير العليا ومؤشرات األداء

إدارة العالقات بين موظفي اإلدارة العليا بالوحدات التنظيمية�	

برتوكول وأتيكيت العمل لمديري المكاتب:

مفهوم البرتوكول�	

الفرق بين اإلتيكيت والبروتوكول�	

مقومات سلوكيات مدير المكتب وفقا للبروتوكول المعاصر�	

مهارات السكرتير في إدارة برتكوالت التعامل لخدمات إدارة المكاتب المعاصر�	

العوامل المؤثرة في تكوين اإلنطباع اإليجابي للمتعاملين مع مديري المكاتب�	

المعايير السلوكية والسيكلوجية لمدير المكتب الفعال�	

مدير المكتب الفعال وبروتوكول التعامل مع كبار الزوار�	

مهارات االتيكيت وأثرها في نجاح عمل مدير المكتب الفعال�	

مهارات التعامل مع الجمهور وإستقبال الشكاوى�	

مهارات االتصال الفعال ىف ادارة المكاتب:

مفهوم االتصال وانواعه�	

نموذج ديفيز لإلتصال�	

	�THE JOHARI WINDOW MODELنموذج نافذة جو – هاري

المهارات الصوتية المتعددة لمدير المكتب الفعال�	

مهارات لغة الجسد الفعالة لمدير المكتب الفعال�	

	�HBDIتصنيف انماط مدراء المكاتب طبقا لمقياس هيرمان

	�Perceptual Positions تقنية مواقع اإلدراك

مهارات التعامل مع األنماط البشرية المختلفة�	

أهمية المهارات اللغوية في الكتابة لمدير المكتب الفعال�	

مهارات االقناع والتأثير لمديري المكاتب�	

آليات التمزي ىف فنون أعمال وإدارة المكاتب:

مفهوم وإدارة المكاتب كأداة فعالة للعملية اإلدارية�	

المهارات اإلدارية للسكرتارية وطرق تنميتها.�	

المهارات السلوكية الالزمة لتحقيق التميز في أداء مديري المكاتب.�	

المهارات المهنية إلدارة المكاتب لتحقيق الكفاءة والفعالية اإلدارية.�	

عناصر البيئة الفعالة إلدارة المكاتب.�	

مهارات اإلدارة الذاتية لمدراء المكاتب والسكرتارية التنفيذية.�	

مفاهيم ومعايير الجودة ألعمال إدارة المكاتب.�	

أساليب التفكير اإلنساني في حل مشكالت إدارة المكاتب�	
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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

)COM مدير مكتب معتمد(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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


