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المقدمة:
أصبحت اإلدارة العصرية أكثر مرونة من حيث التصرف واالستجابة للتغيرات المحيطة بالمنظمة سواء كانت علمية فكرية أو عملية بيئية، فمن ناحية التغيرات العلمية نجد 
أن اإلدارة اليوم أكثر سرعة من حيث التغير والتأثر بما يولده الفكر اإلداري من أفكار ونماذج وأساليب عمل وغيرها، أما من الناحية البيئية فقد أصبحت ذات قدرة اكبر على 

االستجابة تلك التغيرات التي تحدث في بيئة المنظمة وإحداث التغيرات والتحسينات المناسبة والضرورية.

يهدف البرنامج إلى تزويد المتدربين بالمهارات الالزمة لموظف العمليات االدارية داخل وخارج المنشأة وصقل مواهبهم.. ويتضمن التدريب في هذه الدورة على المهارات 
التي تتعلق بإجراء العمليات االدارية ومراقبة سير العمل االداري وتطبيق اللوائح واالنظمة المتبعة والقيام بأعمال الربط والتواصل بين االقسام االخرى مع مراعاة تطبيق 
معايير الجودة الشاملة في جميع االعمال باالضافة إلى التعرف على المهارات المصاحبة كإدارة الوقت ، والمبيعات والتعامل مع العمالء ، ومهارات التعامل مع الغير، 
والسلوك الوظيفي ومهارات االتصال وأهمية االمن والسالمة والصحة المهنية والقدرة على التعامل مع مقدمة تطبيقات الحاسب االلي وإعداد التقارير الفنية المتعلقة بكافة 

أنشطة العمليات.

أهداف البرنامج :
يتوقع في نهاية البرنامج أن يكون المشارك قادرا على أن:

تطبيق الكفاءة اإلشراقية المرتكزة على المبادئ في بيئة العمل �
تطبيق الممارسات الخمس لإلدارة المثالية �
ممارسة النفوذ اإلداري من أي مكان في المنظمة )قائد 360  ͦ ( �
� Six Weapons of Influence تطبيق األسلحة الستة للتأثير على اآلخرين
وضع العاملين في المكان الذي يستغل أقصى طاقاتهم وتمكينهم �
� Leading Change تطبيق خطوات إدارة التغيير
� Management By Objectivesتحقيق النتائج عن طريق اإلدارة باألهداف
� High-Speed Management اتخاذ القرار حسب اإلدارة فائقة السرعة
تطبيق مفاهيم التفويض المسئول والفعال، ومهارات االتصال الناجح وبناء العالقات المنتجة والمؤثرة إيجابا على نتائج األعمال �
القدرة على تصميم معايير تقييم أداء فعالة وكيفية إدارة علميات التغيير نحو تحقيق أهداف المؤسسة �
مهارات  الذكاء العاطفي في التعامل و كسب اآلخرين وحسن االتصال �
ممارسات لذكاء العاطفي في إدارة الصراع والمفاوضات �

الوحدة األولى :
مفاهيم القيادة واإلدارة الحديثة

العالقة بين اإلدارة والقيادة، ومفهوم الذكاء العاطفي واإلداري. �

نظريات القيادة، واألنماط القيادية. �

السلطة والنفوذ والتأثير القيادي. �

مفهوم القيادة التحويلية والموقفية. �

الفعالية القيادية والبعد الثالث في القيادة )الفعالية القيادية(. �

قيادة التغيير وبناء ثقافة التميز �

الوحدة الثانية :

ذكاء القيادة ودعم اإلدارة اإلبداعية

القيادة والتخطيط لجودة األداء المتميز �

 تنسيق وتنظيم ومتابعة العملية اإلدارية �

 ذكاء القيادة وتطبيقات الذكاء اإلنفعالي �

 وضع خطط عمل لتحقيق هذه األهداف �

 ابداعية التفكير ومحددات الصراعات البشرية  �



الوحدة الثالثة :

إدارة األعمال ونموذج الذكاء العاطفي

التأثير واإلقناع واحتراف تقييم األداء �

إدارة الصراعات في التفاوض واألزمات �

القيادة اإلبداعية وفهم المشاعر السلبية �

المناورات الذكية لمواجهة التحديات  �

الممارسات اإلدارية ودعم التنافسية �

الوحدة الرابعة :

مهارة تفويض السلطة

مفهوم وأهمية وأنواع التفويض الفعال. �

جوهر اإلدارة، ونقل محور االرتكاز، وعالقته بالتفويض الفعال . �

معوقات وتحديات التفويض. �

مستويات ومبادئي التفويض الفعال. �

معارف وتوجيهات للرئيس والمرؤوس. �

الوحدة الخامسة :

مهارة االتصال الفعال 

مفهوم وأهمية االتصال الفعال. �

المهارات األساسية لالتصال الفعال. �

عناصر وعوائق اإلتصال وطرق مواجهتها. �

أدوات تحسين عملية االتصال الفعال. �

مهارات ودالئل اإلصغاءالفعال. �

قياس كفاءة االتصال فى اتجاهين. �

الوحدة السادسة :
مفهوم الذكاء العاطفي وعناصره

الذكاء العاطفي وبيئة العمل المعاصره �

سمات الشخص الذكي عاطفيا �

ادراك الذات �

تحفيز الذات �

التقمص العاطفي �

ضبط المزاج �

المهارة االجتماعية وبناء العالقات مع اآلخرين �

الذكاء العاطفي و االتصال ) العدواني ، االنهزامي ، الصريح ( �

الذكاء العاطفي واالقناع ) كيف تتحول من مقنع داهيه الى مقنع متعقب ( �

االدراك ودوره في فهم السلوك �

الذكاء العاطفي والقيادة �

الذكاء العاطفي والسيطرة على التوتر �

الوحدة السابعة :
الذكاء الشمولي في كفاءة القيادة اإلبداعية

القيادة اإلبداعية في التأثير و قيادة القلوب ومعالجة المشكالت. �

تطوير ثقافة القيادة  اإلبداعية والتميز في مجال  االقتصاد المعرفي وفقًا   �
لمعايير الجودة  واألداء المؤسسي.

كفاءة الذكاء العاطفي والقيادة اإلبداعية والتفكير االبتكاري  في إدارة األعمال. �

االنتقال من النمطية إلى اإلبداع على المستوى الشخصي وعلى مستوى  �
المؤسسة .

القدرة على االرتقاء بمستوى أفراد المؤسسة العلمي والفكري �

القدرة على التحفيز والتشجيع و إطالق الطاقات وتوظيفها. �

القدرة على اإلنصات إلى اآلراء المختلفة والمتعددة. �

الوحدة السابعة :
الفاعلية والكفاءة العاطفية في  بيئة العمل 

� Emotions awareness | الوعي باالنفعاالت

� Emotions Managing | إدارة االنفعاالت

� Motivating one-self | تحفيز الذات 

� Emotion awareness of others | الوعي بانفعاالت اآلخرين

� Emotions Manipulation of others | معالجة انفعاالت 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 :........................)المشرف المتميز والمتحدث التحفيزي الفعال ®( 

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.


