




  العمل ثقافة من جزءًا واجلودة واإلبداع املستمر التطوير كوني أن إىل العمادة تسعى

  وصواًل وتنفيذًا، ختطيطًا اجلامعة يف املتكاملة العمل منظومة من يتجزأ ال وجزءًا اليومية

 .ورسالتها اجلامعة لرؤية األمثل للتحقيق

 خالل العمادة أقامت فقد ملموس واقع إىل والرؤى الطموحات حتويل على منا وحرصًا

 القيادات استهدفت اليت التدريبية والدورات الربامج من جمموعة املاضية الفترة

 وموظفي اإلداريني املوظفني إىل باإلضافة التدريس هيئة وأعضاء واإلدارية األكادميية

 .واجملالس اللجان ومنسقي السكرتارية

 تصميم مت فقد متميزة وباحترافية وجه أكمل على املقدم العمل يكون ألن منا وسعيًا

 تدريبية منهجية وفق املقدمة التدريبية الربامج من برنامج كل عن عمليًا علميًا ملخصًا

 .التقرير هذا طيات يف موضح هو كما واضحة

 عمادة اجلودة وتطوير املهارات





 

 .االحترافية السكرتارية :التدرييب الربنامج •

 .اجملمعة جبامعة اإلداريون املوظفون :بالدورة املستهدفون •

   :العام اهلدف •

 مع السكرتارية يف احلديثة واألساليب املهارات جبميع واإلملام اتقان إىل الدورة هتدف 

 :مايلي على القدرة

 .اإلملام مبواصفات السكرتري الناجح -
 .معرفة دور السكرتري يف معاونة رئيسه -
 .اإلملام بواجبات السكرتارية يف مجيع اجملاالت -





 :تعريف السكرتارية
السكرتارية هي جمموعة املساعدين الذين 

 .يعاون املديرين يف األعمال املكتبية
 :تعريف السكرتري

السكرتري هو الشخص الذي يقوم مبساعدة 

مديره يف ترتيب أعماله وحفظ معلوماته 

 .و أسراره وإدارة وقته
 :أمهية السكرتارية

تعمل على إعفاء املديرين من شغل أوقات 

فراغهم بالتفكري يف األعمال الروتينية 

 .اخلاصة باخلدمات املكتبية
تعمل على سرعة انسياب العمل املكتيب  

 .وتدفقه
   

متدهم بالبيانات واملعلومات الالزمة الختاذ 

 .القرارات
 :أنواعها

 السكرتارية العامة
 السكرتارية اخلاصة

 السكرتارية املتخصص

 :صفات السكرتري الفعال



 :تنظيم امللفات :األولويات

   :التفويض
ال تعمل األشياء اليت ميكن : 1قاعدة 

أكتب قائمة االجنازات ، عملها لآلخرين 

اليت حتتاج اجنازها واختر منها ما ال ميكن 

 فوض الباقي، آخرين اجنازه من خالل 
ال تفوض إال أشخاص ذوو :  2قاعدة 

أكتب قائمة ، التفويض خربة يف جمال 

باألشخاص ومزايا اجنازهم لتفويض 

 الحقا
اعتمد على املصادر اخلارجية :  3قاعدة 

 يف اجناز بعض املهام

 مدخل إىل التنظيم
 (النظام والتنظيم واملفهوم احلديث)

تنظيم وثائق املكتب ليس عمل ترفيهي 

 وإمنا عمل يغري حياة اإلنسان
النظام قانون مثل قانون املزرعة وقانون 

 الوفرة
التنظيم يقلل الضغط والتوتر ويزيد 

 فرص النجاح



 التنظيم يدعم اختاذ  القرارات -
التنظيم يتطلب وضوح األهداف وترتيب  -

 األولويات
%  20التنظيم يوفر الوقت لعمل ال  -

 االمهل% 80األهم وترك ال 
 التسويف عدو التنظيم األول  -
 التنظيم أوله تعب وآخره راحة والعكس -
 تنظيم امللفات واملستندات -
 تنظيم امللفات واألوراق استراتيجة -
تنظيم امللفات واملستندات باستخدام  -

 .األلوان

 :وسائل تنظيم امللفات واملستندات

 االستراتيجيات
 ختلص من املهمالت -
 نظم مرة كل فترة -
 (أول بأول)تسوف ال  -
احبث عن األشياء يف مكاهنا إذا كنت  -

 تضعها يف مكاهنا
 األدوات

 تعرف عليها عند الشركات املسوقة هلا
 ابتكرها واخترعها واعمل على إجيادها

 التقنيات
 تقنية الصادر والوارد -
 تقنية جديد ومنجز وحتت العمل -
 تقنية الصندوق األسود -
 اللوحات اإلرشادية -

 





 

مهارات إدارة املكاتب والسكرتارية 

 .احلديثة

 

 .تنظيم وإدارة املكاتب

 

 

 إدارة املكاتب احلديثة

 

 أمحد السيد كردي

 

 

املؤسسة العامة للتعليم الفين 

 والتدريب املهين

 

 الصررعد حسن  .أ

 

 م 2008

 

 

 م 2010

 

 

 م 2012













 

سعت العمادة إىل التنويع يف تنفيذ الربامج التدريبية من خالل استخدام األساليب 

 :التاليةالتدريبية املختلفة 

 .احملاضرات العلمية

 .املناقشة

 .العصف الذهين

 .دراسة حاالت

 .عروض الفيديو

 .ورش العمل

 .األلعاب التدريبية

 .االحصاءات

 .الصور املعربة

 .التبادل املعريف




