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 إدارة المكاتب والسكرتارية المستقبلية بالجودة الشاملة 

 الهدف العام للبرنامج:

تنمية مهارات ومعارف المشاركين في مجال  إدارة المكاتب وتعريفهم بأدوات الجودة المعتمدة في 

 .السكرتارية وتطبيقها لتحقيق أعلى إنتاجية
 

 الفئة المستهدفة:

السععكرتارية والسععكرتارية التنفيويععة و القيععادات ايداريععة فععي مهتلععف مسععتوياتها و فععي جميععم مععو في 

 .جميم مؤسسات القطاع الحكومي و الهاص
 

 الموضوعات المطروحة:

 : مفهوم إدارة الجودة الشاملة في إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيوية •

 .ايدارة الفعالة لمكاتب المستقبل •

 .المستمر وايرشاد لتطبيق األنظمة والسياسات المهتلفة التي تضعها ايدارةالتوجيه  •

 .تحديد االحتياجات الرئيسة التي تشتمل عليها أنشطة ايدارة المكتبية •

 .الرقابة الدائمة للتأكد من سير األمور ومعالجة المعوقات بأقصر مدة ممكنة •

 .ريب وغيره من الحوافزالعوامل المساعدة في تفعيل إدارة المكاتب مثل التد •

 .التطوير الواتي، التقييم الواتي، كشف وتحديد نقاط القوة والضعف •

 .التهطيط، التنظيم، تحديد األولويات يدارة أفضل •

 : تطبيق إدارة الجودة الشاملة في ادارة المكاتب والسكرتارية التنفيوية •

 .إدارة الوقت واالجتماعات والتهطيط لها •

 .ديثة وأهم برامجهاالح االتصاالتإدارة  •

 .مهارات العرض والتقديم •

 .أمن وسرية المستندات •

 .وإدارة المؤتمرات االتصالمهارات  •

 .التقنيات الحديثة في إدارة المكاتب •

 .المكتب ايلكتروني: البريد، الملفات واألرشيف ايلكتروني •

 التأهيل والتطوير الالزم لسكرتارية ومكاتب المستقبل •

 إدارة الجودة الشاملة التقنيات المتبعة في •

 العمل على إنجاح إدارة الجودة الشاملة •

 معايير و شهادات إدارة الجودة الشاملة •
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 : السكرتارية التنفيوية وإدارة المكاتب •

 .العملية ايدارية المكتبية •

 . مهام ومسئوليات وسمات مدير المكتب، والمساعد ايداري والسكرتير التنفيوي •

 . مهارات االتصال •

 إدارة الوقت وتحديد األوليات •

 . تنظيم االجتماعات و تنظيم السفريات •

 . التعامل مم المكالمات الهاتفية، ومم الزائرين •

 . البيئة المادية في المكتب الحديث •

 . المراسالت والتقارير والموكرات الداخلية •

 . التجهيزات والتقنيات المكتبية •

 . أدلة العمل وايجراءات المكتبية •

 : السكرتارية الحديثةمهارات  •

 .  دور المساعد ايداري في المنشأة، وسمات المساعد ايداري •

 مهارات االتصال في مكاتب السكرتارية •

 إعداد جدول األعمال ومحضر االجتماع، وتنظيم السفريات •

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

 العمل في مكاتب السكرتاريةالتعامل مم اآلخرين، وضغوط  •

 .  تبسيط إجراءات العمل المكتبي، واالستهدام الفعال للهاتف •

 . السكرتارية ايلكترونية •

 . استهدام األجهزة والبرامج واألدوات المكتبية الحديثة •

 نماذج وتطبيقات •
 

 استراتيجيات التدريب 

 ورش العمل التطبيقية • العصف الوهني  •

 حل المشكالتفرق عمل  • تمثيل األدوار  •

 األمثلة الواقعية من بيئة العمل  • المحاضرة القصيرة  •
 


