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االدارة والقيادة والكاريزما في أعمال السكرتارية

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

مقدمة:

تقوم السكرتارية بدور هام وحيوي في المنظمات على اختالف أحجامها ونشاطاتها، وتساهم في مساعدة متخذي القرار في المنظمات على تحّمل أعبائهم حتى تحقق المنظمة 

أهدافها، ولذا يحرص المسؤولون في المنظمات على العناية باختيار العاملين في أقسام السكرتارية عناية فائقة، ألن السكرتير يساهم مساهمة فّعالة في تحسين صورة المنظمة 

أمام العمالء ، ومن هنا حرص المفكرون والكتاب على المساهمة في تحديد الصفات والخصائص الواجب توافرها في من يشغل وظائف السكرتارية وأهمها أن تتمتع بالشخصية 

الكاريزمية من حيث التأثير في اآلخرين ، ومن يدير ويقود فريق عمل السكرتارية، كما حرصوا كذلك على تحديد المهام والواجبات التي يقوم بها السكرتاريون مساهمة منهم في 

تفعيل دور السكرتير داخل المنظمة

أهداف الدورة:

إلمام المشاركين بمهارات السكرتارية الحديثة�	

تنمية مهارات المشاركين بأعمال السكرتارية فى فهم الشخصيات المختلفة وإدارة العالقات مع اآلخرين�	

إلمام المشاركين بأعمال السكرتارية بالمهارات الالزمة التى تساعدهم على تقديم أنفسهم وأفكارهم بأكثر الطرق فعالية وكفاءة�	

إكساب المشاركين بأعمال السكرتارية مهارات التأثير واإلقناع وتطوير مهاراتهم فيها لتحقيق الفعالية والكفاءة اإلدارية�	

إكساب المشاركين بأعمال السكرتارية مهارات دبلوماسية اإلدارة فى التأثير واإلقناع إلحداث التغيير والتطوير�	

إلمام المشاركين بأعمال السكرتارية بمهارات الذكاء العاطفى للقيادة الكاريزمية ودورها فى اإللهام والتأثير بفرق العمل لإلبداع فى األداء�	

المحتويات الرئيسية:

مهارات السكرتارية احلديثة:

مهارات االتصال في مكاتب السكرتارية�	

تنظيم العمل المكتبي: المواعيد، الوقت، ترتيب األعمال حسب األولويات�	

التعامل مع اآلخرين، وضغوط العمل في مكاتب السكرتارية�	

استخدام األجهزة والبرامج واألدوات المكتبية الحديثة�	

التعامل مع االتصاالت المكتبية�	

حفظ واسترجاع المراسالت والوثائق�	

التقنيات واألجهزة الحديثة في مجال التداول والحفظ واالسترجاع�	

حاالت وتطبيقات عملية�	
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االدارة والقيادة والكاريزما في أعمال السكرتارية

فن قوة الشخصية الكاريزمية وجاذبية العالقات وأهميهتا ىف 
أعمال السكرتارية:

مفهوم وعناصر قوة وكاريزما الشخصية بشكل عام وفى بيئة العمل بشكل خاص�	
هل الكاريزما فطرية أم مكتسبة�	
مجاالت الشخصية الكاريزمية�	
خصائص الشخصية الكاريزمية وكيف يمكن اكتسابها�	
أهمية الكاريزما ودورها فى الحياة العملية�	
استراتيجيات السحر الشخصى�	
كيف تجعل نفسك أكثر جاذبية وتأثيرا�	
هل يمكن تدريب نفسك على أن تكون أكثر جاذبية وتأثيرا�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

 مهارات الشخصية الكاريزمية بأعمال السكرتارية ىف اإللهام 
واإلقناع والتأثري باآلخرين:

كيف تدفع اآلخرين للعمل من أجلك؟�	
كيف يمكن السيطرة على تصرفات اآلخرين؟�	
كيف يمكن ترك انطباع جيد في نفوس اآلخرين؟�	
كيف تنتقد اآلخرين؟�	
المحاورات الست للتأثير وإقناع اآلخرين.�	
االتصال اإليجابي والجازم:�	
أن تقول "نعم" وأنت تعلم أنك يجب أن تقول "ال"�	
التعبير عن آرائك بأسلوب مباشر وفعال�	
المشاركة في االجتماعات وكسب تعاون اآلخرين�	
استخدام اللغة اإليجابية الفعالة�	
االتصال المقنع والمؤثر:�	
التعبير عن آرائك، وأفكارك، وطلباتك بثقة�	
االتصال المقنع، كسب موافقة اآلخرين�	
التأكد من أن اتصالك واضح، ومحدد، وسهل الفهم�	
فهم واكتساب مهارة إنصات أكثر حيوية وفعالية�	
تعزيز مهارات االستجواب لديك�	
حاالت وتطبيقات عملية �	

كفاءة التواصل وإدارة العالقات مع اآلخرين ىف أعمال 
السكرتارية:

مهارات اإلنصات واإلتصال الفعال�	
التواصل اللفظى وغير اللفظى�	
معوقات االتصال�	
طرق جيدة لالتصال برئيسك�	
طرق االتصال وقائمة بمتطلبات اإلتصال الفعال وكيفية تحسين إتصالك �	

بمرؤوسيك
كيف تحقق النجاح في التواصل مع اآلخرين واألسباب التي قد تؤدي إلى الفشل�	
التعرف على األساليب الجيدة في الحديث للحصول على انتباه اآلخرين�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

فن اإلدارة والقيادة الكاريزمية ىف التأثري بإدارة اآلخرين لتحقيق 
اإلبداع باألداء ىف أعمال السكرتارية:

مداخل إدارة اآلخرين وقيادتهم�	

إدارة الذات وفن قيادة اآلخرين�	

مهارات التعامل والتأثير فى اآلخرين�	

مهارة لغة الجسد ودورها فى التأثير على األخرين�	

الصياغات اللغوية اإلحترافية إللقاء األومر�	

فن إلقاء األسئلة وفعالية التأثير على األداء�	

تحفيز فريق عالى األداء بإستخدام سيكولوجيا اإلقناع والتأثير�	

فن حل الصراعات والنزاعات والخالفات فى مكان العمل�	

مهارات وأساليب عمليات إلقاء األوامر القيادية وكيفية متابعتها؟�	

حاالت وتطبيقات عملية�	

مهارات الذكاء العاطفى للقيادة الكاريزمية بأعمال السكرتارية 
ودورها ىف اإللهام والتأثري بفرق العمل لإلبداع ىف األداء:

مفهوم ومبادئ الذكاء العاطفى�	

القدرة على قراءة المشاعر بذكاء وبناء األلفة والقيادة لفريق العمل�	

خصائص وأبعاد الذكاء العاطفى للقيادة الكاريزمية�	

الذكاء العاطفى وأهميته لقائد لفريق العمل�	

مهارات الذكاء العاطفى للقائد ودورها باإللهام والتأثير بفريق العمل لإلبداع فى �	
األداء

إستخدام القائد الذكاء العاطفى في توجيه فرق العمل�	

كيفية إستخدام القائد للذكاء العاطفى فى تحقيق التمكين والرضا الوظيفى والوالء �	
التنظيمى لفريق العمل

حاالت وتطبيقات عملية�	

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

)االدارة والقيادة والكاريزما في أعمال السكرتارية(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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


