عاجل ...لطفـ ًا

الرقم  :ب د 91/02592 /
التاريخ 2019/02/91:

السادة المحترمين
تحية وبعد ،
يسر النجــم الذهــبي لإلستشارات ( ، )GSCدعوتكم للمشاركة في ورشة العمل التدريبية :

اإلدارة االلكــترونية ودورها في تنظيــم عمــل المكاتــب وحفــظ الملفــات
وال ــذي سيعقـد في مدينة إسطنبول /تركيـا  ،خ ــالل الفترة من  ، 0272/03/ 02 -71وضمن الوصف
التالـي -:

عدد الساعات  ) 02 ( :ساعة تدريبية .

مكـان االنعقـاد  :منطقة تقسيم – اسطنبول .

زمن المحاضرات  :من الساعة (  ) 21صباحاً – (  ) 20مساءاً .

المحاضر الرئيسي  :محاضر متخصص  ،ويتمتع بخبرة اكاديمية وعملية وتدريبية واسعه في هذا المجال .

اوالً  :اهم موضوعات التي سيتم تناولها خالل هذه الورشة :
-

تنظيم الوثائق بين الترتيب والتصنيف االلكتروني .

إعداد محاضر االجتماعات لمجالس االدارة وهيئات المديرين في الشركات الكبرى ومتابعة تنفيذ الق اررات.

إعداد التقارير الرسمية .

إعداد خطط العمل ( اليومية  ،االسبوعية  ،الشهرية ووالسنوية ) .

-

مهارات إعداد المذكرات والكتب الرسمية الصادرة .

-

استعراض مفهوم الجندرة وكيفية العمل بتطبيقاته .

-

مهارات بناء الموظف القيادي واالداري المتميز في االدارات التنفيذية العليـا .

-

االسترتيجية في االدارات التنفيذية .
ا
كيفية إعداد الخطط الرقابية والخطط

مهارات إعداد أالنظمة والتعليمات وتخطيط السياسات داخل الشركات الكبرى .
تصنيف وانواع الوثائق وأساليب الفهرسة االلكترونية .

ترميز المحفوظات والوثائق من خالل إستعراض المعايير الدوليــة في نظم حفظ الملفات .

 -حاالت تطبيقية  +نقاش عام .

ثانيــاً  :الفئـــات المستهدفة للمشاركة في هذا البرنامج :
أمناء السر في مجالس االدارة وهيئات المديرين  ،السكرتاريا التنفيذية  ،م ـدراء الديـ ـوان العام ومساعديهم ،

رؤساء دوائر الحاسوب ومساعديهم  ،مدراء ومدي ـرات المكاتب للمناصب االدارية المتوسطة والعليـا  ،باإلضافة الى
جميع رؤساء الدوائـر واالقســام العاملين في هذه االدارات .

ثالثــاً  :الخدمات المقدمة للمشاركين -:
 االستقبال في مطار اسطنبول  ،ونقل المشاركين الى الفنادق التي يقيمون بها . -توزيــع المادة العلمية على المشاركين .

 -تقديم استراحات القهوة والشاي خالل أيام انعقاد البرنامج .

 -قرص مدمج يحتوي أه ــم أوراق العمل المقدم ــة في الورشة التدريبية وصور الفعاليــات .

 تناول طعام العشاء برفقـ ــة باقي المشاركين بعد إختتام فعاليات اليوم االخير على شرف المشاركين ،وبإستضافة خاصة من النجــم الذهـ ــبي لإلستشــارات .

 -توزيع درع النجم الذهب ـ ـي لإلستشارات على كافـ ــة الجهات المشاركة.

 نقل المشاركين في اليوم االخير من أماكن إقــامتهم في مدينـة اسطنبول الى مط ــار اسطنبول  ،مودعينبمثل ما إستقبلوا به من حف ـ ــاوة وتكري ــم .
رابعـاً  :رسوم التسجيل والمشاركة  -:فقط ( ) 2200دوالر امريكي  ( .بدالً من  0172دوالر)  ،وفي حــال
ترشيح ( )4مشاركين من قبلكــم  ،تكون رسوم المشارك الخامس ( مجـانـــاً ).

وحيث ان شركتكم تعتبر من الشركات الرائدة في البحث عن تطوير االنظمة والتميز في أداء العاملين  ،فاننا

نأمل مساهمتكم من خ ــالل موضوعات هذه الورشة  ،وذلك بهدف تبــادل المعرفة والخبرات واألفكــار حول أفضل
الممارسات لرف ـ ـ ــع المستويات والخب ارت المهنية العالي ـ ـ ــة  ،والكفيلة بتحسين مستويات االداء وديمومة سير أعمالكم .
شاكرين ومقدريـ ـ ـن لكم مشاركتكم

وتفضل ـوا بقب ـ ـ ـول فائق التقديـ ـ ـ ـ ـر واإلحـ ـ ـترام ،،،

