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المساعد التنفيذي وأخصائي السكرتارية
واالدارة المكتبية المعتمدة

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

مقدمة:

تعتبر وظائف السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب من الوظائف الهامة والرئيسية في اي مؤسسة، حيث تسعى الى عمل تصنيف وتجهيز تصفية األمور قبل عرضها ووصولها الى 

مستويات االدارة العليا، كما نعلم أن التطوير والتحسين أصبح سمة العصر وأصبح حاجة ملحة ترتكز عليها ادارة المؤسسات بشكل فاعل ومتميز لذلك أصبحت أعمال السكرتارية 

تعتمد إعتماداً كاماًل على التقنيات الحديثة، األمر الذي أستوجب معه إكتساب القائمين على هذه الوظائف لمجموعة كبيرة من المهارات العلمية والسلوكية واإلدارية والتقنية.

لذلك تقدم شركة يوروماتيك برنامج "المساعد التنفيذي وإخصائي السكرتارية واإلدارة المكتبية المعتمدة" حيث يتضمن موضوعات ادارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية والمفاهيم 

التنظيمية لموظفي السكرتارية التنفيذية وادارة المكاتب والمهارات الفنية والسلوكية الواجب توفرها لمن يعمل في هذا المجال.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

التعرف على المفاهيم المعاصرة للسكرتارية الحديثة في عصر هندسة المعرفة

التعرف على المهارات والقدرات الجديدة الواجب توافرها في السكرتير العصري

إكساب القدرات والمهارات الالزمة إلتقان واجباتهم الوظيفية المنوطة بهم لدعم ومساندة اإلدارة العليا في سبيل تحقيق أهداف المؤسسات العربية )الحكومية واالستثمارية والخاصة(

اإلطالع على االتجاهات والمفاهيم الحديثة ألعمال السكرتارية التنفيذية 

التعرف على دور السكرتارية التنفيذية في العملية اإلدارية

اكتساب مهارة التعامل مع تكنولوجيا السكرتارية الحديثة 

اإلطالع على آليات تطبيق تكنولوجيا السكرتارية المعاصرة

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

التعرف على أحدث الوسائل واألساليب التكنولوجية الرقمية المستخدمة في إدارة المكاتب وتنمية قدراتهم الفنية واإلدارية على إستخدامها

معرفة قواعد االتيكيت والبروتوكول وفنون االتصال وأساليب التعامل مع كبار الشخصيات وأنماط الزائرين

التعريف بالمفهوم الحديث للعمل المكتبي واإلدارة المكتبية المعتمدة مع التركيز على تحديد الواجبات والمسئوليات والمهام األساسيه لمديري المكاتب والوسائل الكفيلة للتميز في 

األداء

المحتويات الرئيسية:

المفاهيم اإلسرتاتيجية احلديثة إلدارة األعمال المكتبية:

أهمية العمل المكتبي في زيادة الفعالية اإلدارية.�	

دور التخطيط والتنظيم في نجاح العمل المكتبي.�	

المهارات اإلدارية لمديري المكاتب وطرق تنميتها.�	

المهارات السلوكية الالزمة لتحقيق التميز في أداء مديري المكاتب.�	

المهارات المهنية لمديري المكاتب لتحقيق الكفاءة والفعالية اإلدارية.�	
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المساعد التنفيذي وأخصائي السكرتارية
واالدارة المكتبية المعتمدة

اإلجراءات المتقدمة للسكرتارية التنفيذية:

إجراءات العمل الحديثة في المكاتب.�	

مظاهر تعقيد اإلجراءات وأسبابها وفوائد تبسيط اإلجراءات.�	

عناصر البيئة الفعالة للسكرتارية التنفيذية.�	

مهارة اإلدارة بالحذف، مهارة تذكر المستقبل، ومهارة إعداد هيكل تنظيمي �	

للمكاتب.

مهارات اإلدارة الذاتية لمدراء المكاتب والسكرتارية التنفيذية.�	

مفاهيم ومعايير الجودة ألعمال السكرتارية.�	

أساليب التفكير اإلنساني في حل مشكالت السكرتارية التنفيذية.�	

آليات تطوير الكفاءة اإلدارية للسكرتري التفيذي:

المنهج اإلبتكاري ألعمال مدراء المكاتب وأعمال السكرتارية�	

التفكير اإلبداعي لمديري المكاتب والسكرتارية التنفيذية.�	

التقنيات الحديثة في أعمال السكرتارية التنفيذية.�	

أساليب إعداد وتنظيم المقابالت واللقاءات.�	

مهارات إعداد وتنظيم اإلجتماعات واللجان.�	

الطرق الحديثة في أعداد وكتابة المحاضر والجلسات والتقارير الفعالة.�	

التقنيات المتقدمة في مواجهة ضغوط العمل والسيطرة على القلق والتوتر.�	

آليات وإسرتاتيجيات تطبيق السكرتارية اإللكرتونية:

تنظيم المحفوظات واألرشيف اإللكتروني�	

أسس تصنيف المحفوظات.�	

أنواع المعلومات وأهميتها.�	

أهمية مصفوفة األوراق وآليات التعامل معها.�	

تكاليف األعمال الزائدة.�	

المشكالت المترتبة على تراكم األوراق.�	

آليات تقليص العمل الورقي والروتين في المكاتب.�	

التوجه نحو األرشيف اآللي من خالل عمل شبكات بين اإلدارات.�	

الخطوات العملية في إستخدام المستندات اإللكترونية بدال من الورقية.�	

حالة عملية.�	

المهارات اإلدارية والسلوكية و اإلبداعية لمدراء المكاتب احلديثة:

مهارات التواصل و التعامل مع الشخصيات المهمة.�	

مهارات إدارة الوقت و ترتيب األولويات و إدارة اإلجتماعات�	

مهارات حل المشكالت وإتخاذ القرارات.�	

مهارات إدارة الصراعات و التعامل مع المواقف الصعبة�	

مهارة الذكاء العاطفي�	

مهارات التفكير االبداعي و االبتكاري�	

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

)المساعد التنفيذي وأخصائي السكرتارية واالدارة المكتبية المعتمدة(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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


