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® اآلخرين  وقيادة  الفعال  التحفيز  وفن  الذات  إدارة 

المقدمة :

إن إدارة الذات هي قدرة الفرد على توجيه مشاعره وأفكاره وإمكانياته نحو الهدف الذي 
يصبو إلى تحقيقه، فالشخص الذي استطاع أن يحسن إدارة نفسه هو ذلك الشخص الذي 
استفاد من مواهبه وطاقاته ووقته ليحقق أهدافه العالية مع استمراره على حياة متوازنة، 
وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول إدارة الذات والتحفيز الفعال وفن قيادة 
المبادئ االثنا عشر في  اآلخرين، ويناقش: )مفهوم إدارة الذات، مبادئ إدارة الذات، 
إدارة الذات، األسس الخمسة لإلدارة الذاتية الناجحة، وإدارة الذات الناجحة، مهارات 

واستراتيجيات التحفيز الفعال، فنون قيادة االخرين وتحقيق النتائج (.

وصف البرنامج :

التدريب  الى  تهدف  الفعال وقيادة اآلخرين”   التحفيز  الذات وفن  الدورة  “إدارة  هذه 
بكفاءة و  العمل  انجاز  و  االخرين  قيادة  فن  و  البشري  السلوك  في  التأثير  كيفية  على 
فاعلية وتعزيز التحفيز والمبادرة واالبتكار والثقة بالذات و القدرات، يلقي هذا البرنامج 
الضوء على مفهوم القيادة وتحليله واإلحاطة به، وذلك نظرا للتباعد الكبير الذي يصل 
هذا  في  نتعرف  سوف  العلمية،  وتطبيقاته  النظري  إطاره  بين  التناقض  حدود  أحيانا 
القيادة,  وأنماط  للقائد,  الالزمة  والصفات  منها  والهدف  القيادة  ماهية  على  البرنامج 
واألمثلة على األنماط القيادية, ومكونات الوضع القيادي, وعناصر القيادة, واستعراض 
األقوال واآلراء حول القيادة, والطرق المتبعة لقيادة اآلخرين, مع الوقوف على معرفة 

المهارات اإلدارية لقرارات ناجحة.

اهداف البرنامج:

إكساب وتنمية المشاركين بالمعلومات والمعارف الخاصة بمفهوم وأبعاد شخصية  �
اإلنسان وسلوكياته وتصرفاته وكيفية تكوين انطباعاتنا ومشاعرنا نحو الناس

األنماط  � مع  التعامل  كيفية  إلتقان  المختلفة  بالمهارات  المشاركين  وتنمية  إكساب 
المختلفة من الناس.

إكساب وتنمية المشاركين بمهارات بناء شخصيته الجذابة وكيفية التعامل مع ذاته  �
ونفسه.

تطوير مهارات وقدرات المشاركين المتعلقة بإدارة الذات مما يساعد على استغالل  �
العمل بكفاءة وفاعلية.

االستفادة من فن القيادة في ادارة األعمال المناسبة. �
صقل وتنمية مهارات وقدرات المشاركين في مجال إدارة الذات في العمل. �
إدراك واستيعاب المفاهيم األساسية المتعلقة بفن قيادة االخرين. �
تحسين سبل التواصل وتقديم الذات بما ينسجم والشخصية اإلدارية القوية. �
مهارات امتالك شخصي تالئم العمل والمكان الذي يتم إدارته. �
بوجود  � يشعرون  يجعلهم  لما  مالئمة  بصورة  األخرين  أمام  الذات  تقديم  كيفية 

الشخصية القيادية المسؤولة التي تسير بالعمل.
األعلى  � الجودة  يحقق  بشكل  المؤسسة  أو  الشركة  البشرية ضمن  الكوادر  توظيف 

في مستوى العمل.
كيفية تنسيق الجهود العاملة يما يتالءم مع ظروف ضغط العمل. �

الفئات المستهدفة:
يستهدف هذا البرنامج كاًل من:

مدراء اإلدارات الوسطى والعليا �
موظفي الموارد البشرية، المدراء التنفيذيين، رؤساء األقسام وفرق العمل والمدراء  �

والمشرفين
قادة األعمال والتنفيذيين الذين يتطلعون لتطوير مهارات/إنتاجية موظفيهم �
جميع القادة والموظفين الذين يمتلكون الحافز ليكونوا أكثر استعدادا لقيادة فرقهم �
أهداف  � تحقيق  نحو  الفرق  وقيادة  تحفيز  في  مهاراته  بتطوير  مهتم  شخص  أي 

المؤسسة
كل من يرغب في الحصول على فهم أفضل لعلم النفس الذي يوضح طبيعة السلوك  �

في مكان العمل
الموظفين الذين يمرون بمرحلة االنتقال إلى مواقع القيادة �

محاور البرنامج:
العملية اإلدارية : تطورات جوهرية في بيئة األعمال المعاصرة  �
إدارة الذات وإدارة اآلخرين : عالقة اندماج أم انفصال  �
إدارة الذات : المفهوم ، األهمية ، الوسائل ، التوقعات  �
أساليب إدارة الذات  �
�  Time Management إدارة الوقت
�  Delegation and Empowerment التفويض والتمكين
�  First Things First إدارة األولويات
االتصاالت اإلنسانية في إطار إدارة الذات وإدارة اآلخرين  �
مداخل إدارة اآلخرين وقيادتهم  �
من هم هؤالء اآلخرون ؟ وماهية األنماط البشرية  �
مدخل العالقات التبادلية  �
مهارات التعامل مع اآلخرين وقيادتهم  �
مهارات التعامل مع اآلخرين فى إطار بناء وإدارة فرق العمل �
تشجيع االبتكار والتطوير وإحداث التغيير �

مخرجات البرنامج التدريبية:
بنهاية هذا البرنامج بنجاح سوف تكون قادرًا على:

تحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر على التحفيز �
تطبيق مهارات االستماع والحوار من أجل نفوذ وتأثير أقوى �
اتخاذ إجراءات محددة لتعزيز الثقة ضمن فرق العمل �
تطبيق مفهوم المساءلة �
تحديد شروط معينة لتعزيز االلتزام �
تعلم خطة رباعية تهدف إلى مساعدة األخرين للتعلم من األخطاء �
تشجيع فريق العمل على اتخاذ المبادرة �
تحديد وتطبيق استراتيجيات التعامل مع الضغوط الخارجية المؤثرة سلبًا �
تحديد وتوفير استراتيجيات للتعامل مع النظم والسياسات المؤثرة سلبا“ �
ربط أسلوب القيادة مع اهتمامات الموظفين لتعزيز التحفيز على أكمل وجه �
تطبيق االستراتيجيات الحديثة في التفويض والتحفيز واإلبداع في العمل   �
ورش عملية في مهارات التحفيز الفعال وفن قيادة اآلخرين �
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إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. � اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة � أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)إدارة الذات وفن التحفيز الفعال وقيادة اآلخرين ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


