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مهارات االدارة والمساعد الشخصي والسكرتارية

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

مقدمة:
أشارت كثير من الدراسات إلى أن المساعد الشخصي الناجح هو الذي يقوم بأداء ما ال يقل عن %75 من العمل اليومي لرئيسه، وتتمثل هذه النسبة العالية من المهام في القيام بأداء 

المهام اليومية والعادية )الروتينية(، والتي تتزايد كلما زادت المسؤوليات والصالحيات لهذا الرئيس. ويعد تسيير األعمال المكتبية في مرونة ويسر من األمور التي ال تتحقق إال 

إذا تمكن المساعدون الشخصيون التنفيذيون من إنجاز تلك األعمال بكفاءة وحرفية عالية، وكان من الضروري أن تتواكب عملية إعادة تدريب وصقل مهارات العاملين والعامالت 

بقطاع السكرتارية بمختلف المؤسسات لذا، فقد أصبح علم السكرتارية علماً قائماً بذاته، له أصوله ومقوماته ومصادره، وبات يعتمد على األساليب واألنظمة التقنية الحديثة بجانب 

المهارات اإلدارية الفعالة.

أهداف الدورة:
التعرف على االتجاهات والمفاهيم الحديثة إلدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية .�	

التعرف على دور السكرتارية التنفيذية في العملية اإلدارية .�	

اكتساب مهارة التعامل مع تكنولوجيا السكرتارية الحديثة .�	

االتجاهات والمفاهيم الحديثة إلدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية. �	

اإلطالع على آليات تطبيق تكنولوجيا السكرتارية المعاصرة.�	

التمكن من المهارات الالزمة لتشخيص و تحليل المشكالت و إتخاذ القرارات الفعالة في المواقف اإلدارية المختلفة.�	

التمكن من المهارات الالزمة إلدارة ضغوط العمل و مواجهة الصراعات في بيئة العمل.�	

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

تزويد المشاركين بأحدث الوسائل واألساليب التكنولوجية الرقمية المستخدمة في إدارة المكاتب وتنمية قدراتهم الفنية واإلدارية على إستخدامها.�	

االرتقاء بمستوى المشاركين الفكري والعملي على حد سواء عن طريق تفاعلهم مع بعضهم البعض وتبادل خبراتهم وعرض تجاربهم من جهة ، وتفاعلهم مع المحاضر من �	

جهة أخرى وذلك لتمكينهم من التعرف على المشاكل التي تواجههم في أعمالهم وطرق حلها

المحتويات الرئيسية:

إدارة الذات والتحليل النفيس:

مفهوم وأهمية إدارة الذات�	

محاور إدارة الذات�	

التخطيط للذات وتحديد األهداف�	

التنظـيم للذات وإدارة الوقت�	

التحكم بالذات وتحمل المسئولية�	

الثقة بالنفس والتفكير اإليجابي�	

استراتيجيات التحليل النفسي.�	

العوامل المؤثرة التحليل النفسي�	

مصادر ومستويات التحليل�	
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مهارات االدارة والمساعد الشخصي والسكرتارية

إدارة الوقت وترتيب األولويات يف األوقات المضطربة:

تعريف ترتيب األولويات.�	

إدارة الوقت وإستثماره�	

مراحل ترتيب األولويات�	

مقاييس ترتيب االولويات.�	

ترتيب األولويات في األوقات المضطربة�	

الذكاء اإلنفعايل يف مواجهة ضغوط العمل يف األوقات المضطربة:

	�.)IQ( والذكاء الذهني والعقلي )EQ( الذكاء العاطفي

مفهوم وخصائص الذكاء العاطفي�	

مكونات الذكاء العاطفي�	

المهارات األساسية والدقيقة للذكاء العاطفي�	

النماذج األربعة الذكاء العاطفي.�	

الذكاء العاطفي وأهميته في مواجهة الضغوط.�	

الذكاء العاطفي والمهارات الثقافية للسيطرة على الضغوط في األوقات �	

المضطربة

التواصل اإلقناعي و فض الزناعات:

مفهوم النزاع وطبيعته.�	

مراحل تطور النزاع�	

أنواع النزاعات داخل بيئة العمل�	

اآلثار السلبية واإليجابية للنزاعات�	

دبلوماسية التواصل اإلقناعي في فض النزاعات�	

التواصل اإلقناعي في مواجهة المؤثرات السلبية لعملية فض النزاعات.�	

اإلستراتيجيات اإلدارية الحديثة للتعامل مع الصراعات�	

كفاءة التفكري المرن من خالل إجراءات األهداف الذكية:

تخطيط العمل وتنظيم وتوزيع الموارد�	

تصميم المخططات التنظيمية�	

أهداف تصميم إجراءات األهداف الذكية�	

استخدام خرائط سير العمل لتبسيط اإلجراءات الذكية�	

الخرائط التفصيلية لمعالجة المعلومات�	

إعداد وتحليل خرائط سير العمل�	

التفكير المرن و تصميم اإلجراءات الذكية واقتراحات التغييرات الحيوية�	

التفكير المرن و تحليل األدوات لتصميم اآلليات واإلجراءات وتعزيز كفاءة �	

العمل

المفاهيم اإلسرتاتيجية احلديثة ألعمال السكرتارية:

مفهوم السكرتارية كأداة فعالة للعملية اإلدارية�	

المهارات اإلدارية للسكرتارية وطرق تنميتها.�	

المهارات السلوكية الالزمة لتحقيق التميز في أداء مديري المكاتب.�	

المهارات المهنية لموظفي السكرتارية لتحقيق الكفاءة والفعالية اإلدارية.�	

عناصر البيئة الفعالة للسكرتارية التنفيذية.�	

مهارات اإلدارة الذاتية لمدراء المكاتب والسكرتارية التنفيذية.�	

مفاهيم ومعايير الجودة ألعمال السكرتارية.�	

أساليب التفكير اإلنساني في حل مشكالت السكرتارية التنفيذية�	

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

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

)مهارات االدارة والمساعد الشخصي والسكرتارية(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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


