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إدارة الوقت واالجتماعات وتفويض الصالحيات للسكرتارية ومنسقي المكاتب

رٕبلؼ ٘زٖ اٌٛسؽخ اإلداسح اٌّىزج١خ ثّفِٙٛٙب اٌؾذ٠ش ...فزجٛٔ ٓ١ػ١خ اٌّٙبساد اٌز٠ ٟغت أْ رزٛافش فٟ
ِٕغم ٟاٌّىبرت ٚهبلُ اٌغىشربس٠خ صُ ٠شؽذ إٌ ٝاألعبٌ١ت اٌؼٍّ١خ ف ٟرؾذ٠ذ أ٠ٌٛٚبد اٌؼًّ ٚإداسح اٌٛلذ
ثطش٠مخ عٍٙخ ثؾ١ش ٠قجؼ أعٍٛثب ٌه ف ٟاٌؾ١بح ٚصُ اٌّغبّ٘خ ف ٟرؾم١ك اٌزمذَ اٌّؾزشف ف ٟؽ١بره
اٌؼٍّ١خٚ ،ػٍ ٝاٌغبٔت ا٢خش رٕبلؼ اٌٛسؽخ دٚسح اإلداسح اٌّىزج١خ أصٕبء ػمذ االعزّبػبد ٚاٌٍغبْ اٌّخزٍفخ ٚرٌه
ثٙذف االعزخذاَ األِضً ٌٍّؼٍِٛبد اٌّزبؽخ ٚاعزغالي اٌٛلذ اٌّزبػ د ْٚرؼط ً١أ ٚرأخ١ش ٌغ١ش اٌؼًّ.

ثٕٙب٠خ ٘زٖ اٌٛسؽخ ٠ى ْٛاٌّؾبسن لبدسا ػٍ: ٝ


 اإلٌّبَ ثبٌّٙبساد اٌغٍٛو١خ ٌّذ٠ش ٞاٌّىبرت ٚاٌغىشربس٠خ.
 رطج١ك ا١ٌ٢بد ٚاألعبٌ١ت اٌؼٍّ١خ ٚاٌؼٍّ١خ اٌؾذ٠ضخ إلداسح اٌٛلذ .
 اٌزؼشف ػٍ ٝأعبٌ١ت اٌزف٠ٛل اٌفؼبي.
 اإلػذاد اٌغ١ذ ألػّبي االعزّبػبد ٚاٌٍغبْ.
 رؾذ٠ذ أُ٘ ِؾبوً االعزّبػبد ٚهشق ؽٍٙب.
 رؾذ٠ذ دٚس ِٕغم ٟاٌّىبرت ٚاٌغىشربس٠خ ف ٟاالعزّبػبد ٚاٌٍغبْ ِٚزبثؼخ أػّبٌٙب ثّب ٠فؼً ٔزبئغٙب .
 دٚس ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ف ٟرط٠ٛش اٌؼًّ اإلداس. ٞ
اٌزؼشف ػٍ ٝاٌّفب٘ ُ١اٌؾذ٠ضخ ٌإلداسح اٌّىزج١خ ٚاٌغىشربس٠خ.
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هج١ؼخ ػًّ اٌغىشربس٠خ ف ٟػقش ٕ٘ذعخ اٌّؼشفخ
ٚظبئف اٌّىزت ِٙٚبَ
ِغؤ١ٌٚبد اٌغىشر١ش اٌؼشث( ٟرغبسة ػشث١خ ٚػبٌّ١خ ٔبعؾخ )
اٌخذِبد اٌز ٟرمذِٙب اٌغىشربس٠خ
رط٠ٛش ّٔو االرقبالد
رط٠ٛش ّٔو أػّبي اٌغىشربس٠خ ثزؾغ ٓ١األداء

ِٙبساد اٌزؾذس
ِٙبساد اٌىزبثخ
ِٙبساد اٌمشاءح
ِٙبسح االرقبي
ِٙبسح االعزّبع
ِٙبسح اٌزفى١ش

رضا٠ذ مغٛه اٌؼًّ
ِبرا ٠مقذ ثبٌنغٛه
ِغججبد اإلعٙبد اٌقؾٟ
اعزمقبء ً٘ ٔؼبٔ ٟاٌزٛرش اٌؼقجٟ
اإلداسح اٌزار١خ وأعبط ٌٍزؼبًِ ِغ اٌنغٛه
خطٛاد إداسح اٌنغٛه

ِب٘١خ ٚأّ٘١خ إداسح اٌٛلذ
أعبع١بد إداسح اٌٛلذ ٌٍزخٍـ ِٓ اٌنغٛه
ِن١ؼبد اٌٛلذ ف ٟاٌج١ئخ اٌؼشث١خٔ :ظشح ػبِخ
لٛاػذ رٕظ ُ١اٌٛلذ ٚرؾذ٠ذ األ٠ٌٛٚبد
اٌٛفب٠ب اٌز٘ج١خ ٌإلداسح اٌفؼبٌخ ٌٍٛلذ
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أٔٛاع االعزّبػبد
االعزّبػبد اٌّؾبوً ٚاٌؾٍٛي
دٚس ِٕغم ٟاٌّىبرت ٚاٌغىشربس٠خ ف ٟاالعزّبػبد ٚاٌٍغبْ

ٔظُ اٌّؼٍِٛبد
اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد
خقبئـ اٌج١بٔبد ٚرقٕ١ف اٌّؼٍِٛبد
اٌّؼٍِٛبد اٌشعّ١خ
ِقبدس اٌّؼٍِٛبد
اٌّؼٍِٛبد اإلداس٠خ ٚاإلداسح اٌّىزج١خ اٌؾذ٠ضخ
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منهجية التدريب

العروض التقديمية : PowerPoint

٠ٚزُ اعزخذاَ ٘زٖ اٌٛعٍ١خ ف ٟاٌّٛام١غ إٌظش٠خ ٌّٚ ،ب ِ٘ ٛزؼبسف

ػٍ ِٓ ٗ١ػذَ لذسح اٌّزذسث ٓ١ػٍ ٝاٌزشو١ض ٌفزشاد هٍ٠ٛخ ِغ اٌؼشٚك إٌظش٠خ ٌزٌه ٔؾشؿ دائّب ػٍٓ أْ رمذَ
اٌؼشٚك ثطش٠مخ اؽزشاف١خ  ٚعزاثخ رزخٍٍٙب ِؼٍِٛبد اػزشام١خ ٌزغذ٠ذ أزجبٖ اٌّؾبسو ٓ١هٛاي فزشاد اٌؼشك.

حلقات النقاش:

٠ؼذ رفبػً اٌّزذسث ِٓ ٓ١خالي ؽٍمبد إٌمبػ إٌّّٙغخ ٚرؼج١شُ٘ ػٓ آسائ ِٓ ُٙأُ٘ أدٚاد

اٌزذس٠ت اٌفؼبئ .ؾٓ ٔٙذف ِٓ ٘زٖ اٌٛعٍ١خ إٌِ ٝزذسة ٠غزّغ ٠ ٚزفبػً ١ٌ ٚظ ِزذسة ِغزّغ فمو.

حاالت عملية:

٠ٚمقذ ثٙب خجشاد ػٍّ١خ ِٓ ِغبي األػّبي  ٚاٌؾشوبد اٌّؼبفشح ٠زُ ػشك رغبسثٙب  ٚاٌذسٚط

اٌّغزفبدح ِٕٙب ٌٕمً ٘زٖ اٌخجشاد إٌ ٝاٌّزذسث ِٓ ٓ١خالي ٘زٖ اٌؾبالد.

تطبيقات عملية:

ِ ٟ٘ٚغّٛػخ ِٓ اٌزطج١مبد رمذَ ٌٍّؾبسو ٓ١ثقٛسح وزبث١خ أ ٚإٌىزش١ٔٚخ ٌزطج١ك اٌّجبدئ

إٌظش٠خ  ٚرذػ ُ١اٌغبٔت إٌظش ٞاٌّمذَ خالي اٌجشٔبِظ اٌزذس٠جٔ ٚ .ٟؾشؿ دائّب فِ ٟشوض األػّبي األٚسٚث ٟػٍٝ
رمذ ُ٠رطج١مبد ػٍّ١خ ِزغذدح ِ ٚزٛافمخ ِغ اٌّٛمٛع اٌزذس٠ج.ٟ

االستقصاءات:

 ٟ٘ٚأؽذ اٌٛعبئً اٌزذس٠ج١خ اٌّغزخذِخ ثىضشح فِ ٟغبي اٌزذس٠ت  ٚاٌٙذف ِٕٙب اٌزؼشف ػٍٝ

ّٔو رفى١ش اٌّزذسة  ٚرمِ ُ١١غز ٚ ٜٛهش٠مخ رفى١شٌٖٚ .زا ٔؾشؿ ػٍ ٝرمذِ ُ٠غّٛػخ ِٓ االعزمقبءاد ف ٟثذا٠خ
وً ثشٔبِظ ٌٍزؼشف ػٍِ ٝغز ٜٛاٌّزذسة  ٚاٌٛلٛف ػٍ ٝأ٘ذافٗ ِٓ اٌجشٔبِظ اٌزذس٠ج.ٟ

EBC 2014© All Rights Reserved

5

إدارة الوقت واالجتماعات وتفويض الصالحيات للسكرتارية ومنسقي المكاتب

الحقائب التدريبية
٠زُ رغٍ ُ١ؽم١جخ رذس٠ج١خ ٌىً ِزذسة رزى ِٓ ْٛاألر: ٟ




اٌّبدح اٌؼٍّ١خ – إٌظش٠خ ٚ :رمذَ ف ٟؽىً ٚسلِ ٟؼذ ثؼٕب٠خ  ٚاؽزشاف١خ ِٚشرت ؽغت ِؾز٠ٛبد اٌجشٔبِظ.
اٌؼشٚك اٌزمذ١ّ٠خ –ٚ :PowerPointرمذَ ف ٟؽىً اٌىزش ٟٔٚػٍ ٟلرشؿ ِّغرٕو ٌزّىر ٓ١اٌّؾربسن ِرٓ
ِشاعؼخ اٌجشٔبِظ اٌزذس٠ج ٟثٕفظ اٌطش٠مخ اٌز ٟلذِذ ثٙب ِؾز٠ٛبد اٌجشٔبِظ خالي فزشح اٌجشٔبِظ اٌزذس٠ج.ٟ
األعزمقبءاد  ٚاٌزّبس ٓ٠اٌؼٍّ١خ  :ؽ١ش ٠ؾقً اٌّؾبسن ػٍٔ ٟغخ ِٓ وبفخ اٌزّبس ٚ ٓ٠األعزمقبءاد.

الشهادة الممنوحة

يحصل جميع المشاركين في ختام الورشة التدريبية على شهادة حضور الورشة و معتمدة من كل من:

مركز األعمال األروربي للتدريب و التطوير

منظمة األعتماد الدولية – هيوستن أمريكا

IAO
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 فٕذق وشا ْٚثالصا – فالٌخ

 أعجٛع

 27 – 71 أغغطظ 2174

 301 لاير ػّبٌٍّٔ ٟزذسة اٌٛاؽذ

 سع َٛؽنٛس اٌجشٔبِظ
 ثٛف ٗ١إفطبس ٚغذاء ِزٕٛع ١ِٛ٠ب
 فٌٛذس رذس٠جٌ ٟىً ِؾبسن رؾًّ اٌّبدح اٌؼٍّ١خ ٌٍجشٔبِظ
ِ بدح اٌىزش١ٔٚخ ٌؾشائؼ اٌؼشك اٌّمذِخ أصٕبء اٌجشٔبِظ
 ؽٙبدح ؽنٛس اٌجشٔبِظ ِؼزّذح ِٓ إٌّظّخ اٌذ١ٌٚخ ٌالػزّبد IAO
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دِ .ؾّذ ؽغبط – ِذ٠ش رط٠ٛش األػّبي ِشوض األػّبي األٚسٚثٌٍ ٟزذس٠ت  ٚاٌزط٠ٛش
mhaggag@ebctraining.net
Tel: 00968 – 24560026
Cell: 00968 - 94000336
أ .ساِ ٟأؽّذ – ِذ٠ش ػبَ ِشوض األػّبي األٚسٚثٌٍ ٟزذس٠ت  ٚاٌزط٠ٛش
rami@ebctraining.net
Tel: 00968 – 24560026
Cell: 00968 - 95050333
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