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  اإللكترونٌة السكرتارٌة دورة محتوٌاتملخص 

 

 والعشرٌن : يفى المرن الحاد  رٌة اإللكترونٌةلمهام واألدوار الحدٌثة للسكرتاأوال: ممدمة عن ا

 ما هى السكرتارٌة اإللكترونٌة الحدٌثة وخصائصها ومكوناتها ؟
ما هى نظم إدارة األعمال اإللكترونٌة واإلدارة الحدٌثة للمكاتب المبنٌة على تطبٌمات الحوسبة السحابٌة 

   ؟
فى ظل التغٌرات العالمٌة المعاصرة وعصر   مدٌرٌن من السكرتارٌة اإلحترافٌةتولعات ال  كٌفٌة تلبٌة

   ؟ التطور فى تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت
  .االدوار والمسئولٌات والواجبات اإللكترونٌة

   .فى المرن الواحد والعشرٌن  دور السكرتٌر التنفٌذى المحترف
 
أهم البرامج والتطبٌمات  على تدرٌبات تطبٌمٌة عن كٌفٌة استخدامتشمل األجزاء المادمة من البرنامج  

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

واستمبال وتسجٌل و معالجة اإلتصاالت الواردة من المستفٌدٌن من   مهارات اإلتصال والتواصل  ثانٌا :

ونظم اإلتصال  CRM الشركة باستخدام نظم وتطبٌمات إدارة العاللة بالعمالء داخل وخارج 

   .باالنترنت

مهارات تصمٌم وإدارة لواعد البٌانات وتصمٌم وتطبٌك نماذج العمل ولوائم جمع البٌانات   ثالثا :

نترنت والحفظ واالستدعاء الفورى للبٌانات والمذكرات والسجالت والتمارٌر باستخدام تطبٌمات اال
 Google Driveمثال  والحوسبة السحابٌة.

 ,word)   مهارات تصمٌم واستخدام ومشاركة جمٌع ملفات تطبٌمات األوفٌس أون الٌن رابعا :
excel, power point باستخدام تطبٌمات حفظ المستندات و األوفٌس أون الٌن ) . 

رلٌة الهامة والمطبوعات باستخدام مهارات مسح وحفظ وأرشفة والوثائك والمستندات الو  خامسا : 

 Smartsheetمثال تطبٌك تطبٌمات مسح وحفظ وإدارة ومشاركة المستندات أون الٌن . 

مهارات تحلٌل النتائج والبٌانات واعداد التمارٌر الرلابٌة وعرض التمارٌر والسجالت  سادسا : 

 ( .  خارج مكان العملوالمستندات أون الٌن على المدٌرٌن ) فى حالة سفرهم أو تواجدهم 

 تصمٌم العروض التمدٌمٌة والخرائط الذهنٌة وعرضها أون الٌن . مهارات سابعا :

 مثال تطبٌمى : البوربوٌنت

مهارات تنظٌم وإدارة االجتماعات الفعالة أون الٌن باستخدام تطبٌمات ونظم اإلجتماعات   ثامنا :

 Zoomمثال تطبٌك  . اإلفتراضٌة

لتخطٌط وإدارة الولت وإدارة المشروعات والرلابة على إنجاز األعمال باستخدام ا مهارات  تاسعا : 

 اإلنترنت وتطبٌمات الحوسبة السحابٌة . 

 Google Keep -oneNote مثال تطبٌمى 

http://cameqatar.com/pcp/esom.html
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مهارات إدارة فرق العمل و التعاون الجماعى ومهارة اإلشراف و تمسٌم واسناد ومشاركة   عاشرا : 

  ستخدام تطبٌمات إدارة فرق العمل والمهام على اإلنترنت .األعمال والمسئولٌات با

 على المحمول  Asanaمثال تطبٌمى 

 

 بعض المهارات المهمة المطلوبة لتحمٌك أهداف الدورة:

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

 .ةارة أعمال السكرتارٌفً فً إد والهواتف الذكية iPhoneمهارات استخدام تطبيقات  .6

 

 وهللا ولى التوفٌك والسداد

 

 

 


