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 عنوان الدورة التدريبية:      

  

: الدورة انعماد مكان  

 شطر الطالب المدٌنة الجامعٌة بسكاكا -مٌة المهاراتقاعة التدرٌب بمركز تن
 سكاكا

 شطر الطالبات  129قاعة  د/مجمع الطالبات مبنى 

 شطر الطالب  -219قاعة كلٌة العلوم واآلداب 
 طبرجل

 شطر الطالبات 222 / قاعةبمبنى  مجمع الطالبات

 شطر الطالب  4003قاعة االجتماعات
 القرٌات

 شطر الطالبات 122 مبنى أ/ قاعة مجمع الطالبات
 اليوم والتاريخ :                                                                                            

م 2012/ 12/ 12 الموافق هـ    1440/ 4/ 5 : األربعاءٌوم     
  الجهة المنظمة :

  جامعة الجوف   -وكالة الجامعة للتطوٌر والجودة  -مركز تنمٌة المهارات

 الجهة المدربة :

جامعة الجوف -عضو هٌئة تدرٌس  -المتولًنوح صبري  .د    

 الفترة :

ظهراً  2 –صباحاً  10     

 المدربين :

   شطر الطالبات :                                                           شطر الطالب :

 من خالل البث المرئً     نوح صبري المتولً .د    

 الفئة المستهدفة  :                                                                                                   

جامعة الجوف باإلدارٌٌن واإلدارٌات      

 الحضور :

 شطر الطالب 23
 سكاكا

 شطر الطالبات 20

 شطر الطالب 3
 طبرجل

 شطر الطالبات 3

 شطر الطالب 9
 القرٌات

 شطر الطالبات 6
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شراف:اإل  

                                 شطر الطالبات :شطر الطالب :                                                           

  حمود العوفًبنت أ. رندا  -                                           إبراهٌم بن خلٌل العلً د. -

: الدورةمحاور   

 :والعشرين يفى المرن الحاد الحديثة للسكرتارية اإللكترونيةأوال: ممدمة عن المهام واألدوار  

 ؟ٌة الحدٌثة وخصائصها ومكوناتها ما هى السكرتارٌة اإللكترون -
لى تطبٌقات الحوسبة ما هى نظم إدارة األعمال اإللكترونٌة واإلدارة الحدٌثة للمكاتب المبنٌة ع -

   السحابٌة ؟
فى ظل التغٌرات العالمٌة المعاصرة   توقعات المدٌرٌن من السكرتارٌة اإلحترافٌة  بٌةكٌفٌة تل -

   ؟ وعصر التطور فى تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت
  .االدوار والمسئولٌات والواجبات اإللكترونٌة -
  .فى القرن الواحد والعشرٌن  دور السكرتٌر التنفٌذى المحترف -

أهم البرامج والتطبٌقات على  البرنامج على تدرٌبات تطبٌقٌة عن كٌفٌة استخدام تشمل األجزاء القادمة من 

 .االنترنت فى مجال السكرتارٌة اإللكترونٌة وذلك بواسطة الحاسب اآللى والجوال لكل متدرب

واستمبال وتسجيل و معالجة اإلتصاالت الواردة من المستفيدين من   مهارات اإلتصال والتواصل  ثانيا :

   .ونظم اإلتصال باالنترنت CRM وخارج الشركة باستخدام نظم وتطبيمات إدارة العاللة بالعمالء  داخل

مهارات تصميم وإدارة لواعد البيانات وتصميم وتطبيك نماذج العمل ولوائم جمع البيانات والحفظ   ثالثا :

مات االنترنت والحوسبة واالستدعاء الفورى للبيانات والمذكرات والسجالت والتمارير باستخدام تطبي
 Google Driveمثال  السحابية.

 ,word, excel)   مهارات تصميم واستخدام ومشاركة جميع ملفات تطبيمات األوفيس أون الين رابعا :
power point باستخدام تطبيمات حفظ المستندات و األوفيس أون الين ) . 

مهارات مسح وحفظ وأرشفة والوثائك والمستندات الورلية الهامة والمطبوعات باستخدام   خامسا : 

 Smartsheetمثال تطبيك تطبيمات مسح وحفظ وإدارة ومشاركة المستندات أون الين . 

مهارات تحليل النتائج والبيانات واعداد التمارير الرلابية وعرض التمارير والسجالت  سادسا : 

 ( .  ندات أون الين على المديرين ) فى حالة سفرهم أو تواجدهم خارج مكان العملوالمست

 تصميم العروض التمديمية والخرائط الذهنية وعرضها أون الين . مهارات سابعا :

 مثال تطبٌقى : البوربوٌنت

مهارات تنظيم وإدارة االجتماعات الفعالة أون الين باستخدام تطبيمات ونظم اإلجتماعات   ثامنا :

 Zoom. مثال تطبيك  اإلفتراضية

التخطيط وإدارة الولت وإدارة المشروعات والرلابة على إنجاز األعمال باستخدام  مهارات  تاسعا : 

 . نترنت وتطبيمات الحوسبة السحابيةاإل

 Google Keep -teoneNo مثال تطبٌقى 
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مهارات إدارة فرق العمل و التعاون الجماعى ومهارة اإلشراف و تمسيم واسناد ومشاركة   عاشرا : 

  .فرق العمل والمهام على اإلنترنت األعمال والمسئوليات باستخدام تطبيمات إدارة

 على المحمول  Asanaمثال تطبٌقى 

 الدورة:بعض المهارات المهمة المطلوبة لتحميك أهداف 

ي مجال اإلدارة المكتبية .1
 
امج التطبيقية الحديثة ف  مهارات إستخدام البر

ي إدارة  Googleمهارات استخدام تطبيقات  .2
 
 .ةالسكرتارٌف

ي إدارة أعمال  Microsoft Officeمهارات استخدام تطبيقات  .3
 
 .ةالسكرتارٌف

ي إدارة أعمال  Microsoft Projectمهارات استخدام برنامج  .4
 
 .ةالسكرتارٌف

ي إدارة أعمال  Microsoft Office Outlookمهارات استخدام برنامج  .5
 
 .ةالسكرتارٌف

 .ةفً فً إدارة أعمال السكرتارٌ والهواتف الذكية iPhoneمهارات استخدام تطبيقات  .6

: مالحظات   

 غٌاب عدد قلٌل من المتدربٌن مع اعتذار البعض لالنشغال فً العمل. -

  

  
وجل أن يبارك يف اجلهود وينفع بها نسأل اهلل عز  


