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المحترمون،،،

السادة /إدارة التدريب والتوظيف
تحية طيبة وبعد..

يهديكم مركز " التربويون لالستشارات " تحياته متمنياً لكم دوام التوفيق والتقدم والنجاح في أعمالكم.
ويسرنا أن نقدم لكم عرضنا الخاص ببرنامج:

املهارات املتكاملة ملديري املكاتب
فلسفتنا التدريبية احلديثة:



التركيز على اكساب الجدارات وليس المعارف والمهارات فقط.

استخدام أنماط جديدة من الممارسات داخل قاعات التدريب (التدريب بالممارسة ،والتعلم مع األقران ولعب األدوار

والمحاكاة وغيرها)



استخدام األلعاب التدريبية المبرمجة.



البيئة التدريبية الجاذبة والممتعة



الشهادات الدولية المعتمدة من مؤسسات عالمية.

املهارات املتكاملة ملديري املكاتب
أهداف الورشة:

 التعرف على المفهوم الشامل للقيادة المكتبية لمديري المكاتب.
 تطبيق مهارات تخطيط وجدولة ومتابعة أعمال اإلدارة العليا.

 إمداد المتدربين بالمفاهيم الحديثة عن االتصال ،ونموذج االتصال الفعال.

 تدريب المشاركين على تطبيق أحدث المهارات السلوكية واإلدارية الواجب توافرها في مدير المكتب.
 تعميق فهم المتدربين ألهميةة مهةارات االتصةال المختلفةة ،والتةي تسةاعد مةدير المكتةب فةي أدا دورهةا الفعةال فةي
المؤسسات المختلفة.

حماور الورشة:

السمات المميزة لإلدارة المكتبية المعاصرة:


طبيعة وأهمية إدارة المكاتب واتجاهاتها الحديثة.



مقومات تنظيم وادارة المكتب الحديث.



السمات المميزة للعاملين في إدارة المكاتب.



المهارات الداعمة لنجاح العمل المكتبي.



مختبر لقياس قدرات ومهارات المشاركين في البرنامج.

المفاهيم األساسية في إدارة المكاتب:
 العناصر المعاصرة لتنظيم وادارة المكتب لحديث.
 أهمية وأبعاد وظيفة مدير المكتب.

 الفرق بين السكرتارية وادارة المكتب (المفهوم الشامل)
 وظائف واختصاصات مدير المكتب.

 دور مدير المكتب في تنسيق وتنظيم عالقات العمل مع اإلدارات األخرى بالمنظمة.

 نموذج التواصل والتخاطب.

 مواصفات العاملين في إدارة المكاتب إداريا وسلوكيا.
 المواصفات العصرية للسكرتير التنفيذي ومدير المكتب.
المهارات اإلدارية والسلوكية لمدير المكتب المحترف:
 االتصال الفعال وفن الحديث واإلنصات.

 إدارة الوقت ومواجهة ضغوط العمل ( .مهارات وحاالت ونماذج عملية ).
 التعامل الفعال مع اآلخرين " الرئيس والزمال ".
 حل المشكالت واتخاذ القرار.

 إدارة الصراع والمواقف الصعبة.

 آداب التعامالت الشخصية ( اإلتيكيت ).
 أنماط المديرين وكيفية التعامل معهم.

 القدرات الشخصية والفنية المطلوب توافرها في شاغلي وظائف السكرتارية والصفات الشخصية لهم.
المهارات الفنية لمديري المكاتب المحترفين:
 نظم المعلومات المكتبية ودور مدير المكتب في تحديثها.
 مهارات إعداد وصياغة المراسالت والتقارير.
 معالجة البريد الصادر والوارد.

 جدولة وتنظيم المواعيد والمقابالت.
 فن استخدام الهاتف.

 مهارات حفظ وتوثيق وأرشفة وفهرسة وأمن المعلومات.
 تنظيم االجتماعات واعداد المحاضر.

