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الذهنية اللياقة  تقنيات 
® العمل  بيئة  في  التميز  وجودة 

المقدمة:
و  الذهنية  الخريطة  رسم  مهارات  على  المشاركين  تعريف  الى  الدورة  هذه  تهدف 

تطبيقاتها المتعدده في العمل اليومي و كيفيه االستفاده منها في الحياة.

أهداف البرنامج :
التعرف على مفهوم الخرائط الذهنية واهميتها واستخدامتها المختلفة �
تمكين المشاركين من مهارة تصميم الخارطة الذهنية بشكل فعال �
المهام  � تخطيط  في  الذهنية  الخريطة  استراتيجة  توظيف  من  المشاركين  تمكين 

االدارية اليومية
تمكين المشاركين من توظيف استراتيجة الخريطة الذهنية من تذكر قائمة طويلة  �

ومتشعبة من مهام العمل
تمكين المشاركين من استخدام الخرائط الذهنية في االجتماعات وإعداد التقارير �
نمكين المشاركين من استخدام الخرائط الذهنية في حل المشكالت اإلدارية �
واستثمار  � الحاسوب  الذهنية عن طريق  الخرائط  استخدام  من  المشاركين  نمكين 

ذلك في بيئة العمل 
تمكين المشاركين من توظيف الخرائط الذهنية االبداع والتميز في بيئات االعمال �

محتويات البرنامج:

تعرف على معلومات جديدة و مثيرة عن عقلك المبدع �
الذاكرة وكيفية تخزين المعلومات مع الخريطه الذهنيه �
تنمية قدراتك على الربط بين الكلمات والصور �
قواعد و اسرار رسم الخريطة الذهنية المتميزه �
تطبيقات الخريطة الذهنية في مجال االعمال و االدارة �
التطبيقات العملية للخرائط الذهنية في اإلبداع المؤسسي �
تلخيص التقارير والمذكرات و الكتب من خالل الخريطة الذهنية �
واسترجاع  � اكثر  وفهم  افضل  بطريقة  التدوين  في  دورها  و  الذهنيه  الخريطه 

المعلومات بشكل اسرع .
تطبيقات الخريطة الذهنية في الحياة اليومية . �
كيف تبدع باستخدام الخريطه الذهنيه . �
تحسين األداء ومهارات التعلم السريع باستخدام الخريطه الذهنيه. �
تطبيقات الخريطه الذهنيه في جلسات فرق العمل و االجتماعات �
ادارة العمل و الوقت بكفائه من خالل الخريطه الذهنيه �
الخريطه الذهنيه و رسم االهداف باحتراف �
كيف تلقي كلمتك بكل ثقه من خالل لوحة الخريطه الذهنيه �
القراءة السريعه بالخريطة الذهنية �

المحتويات األساسية:

الوحدة األولى :
مفهوم واهمية واستخدامات الخريطة الذهنية

مفهوم الخريطة الذهنية �
استخدامات الخريطة الذهنية �
الذاكرة وكيفية تخزين المعلومات فى الخريطة الذهنية �
قواعد وأسرار رسم الخريطة الذهنية المتميزة �
مهارة تتصميم الخريطة الذهنية بشكل فعال �

الوحدة الثانية :
التطبيقات العملية للخريطة الذهنية فى اإلبداع المؤسسى

الذاكرة وكيفية تخزين المعلومة فى الخريطة الذهنية �
تطبيقات الخريطة الذهنية فى مجال األعمال واإلدارة �
تطبيقات الخريطة الذهنية فى الحياة اليومية �
كيف تبدع باستخدام الخريطة الذهنية �
إدارة العمل والوقت بكفاءة من خالل الخريطة الذهنية �

الوحدة الثالثة :
استخدام الخريطة الذهنية فى االجتماعات وإعداد التقارير

تطبيقات الخريطة الذهنية فى جلسات فرق العمل واالجتماعات �
كيف تلقى كلمتك بكل ثقة من خالل لوحة الخريطة الذهنية �
الخرائط الذهنية ورسم األهداف بكفاءة �
كيف نستخدم الخريطة الذهنية فى إعداد التقارير �
تلخيص التقارير والمذكرات والكتب من خالل الخريطة الذهنية �

الوحدة الرابعة :
استخدام الخريطة الذهنية فى حل المشكالت اإلدارية

مفهوم المشكالت وإتخاذ القرارات الفعالة �
الطرق اإلبداعية لحل المشكالت وإتخاذ القرارات �
تنمية القدرات للربط بين الكلمات والصور �
القراءة السريعة باستخدام الخريطة الذهنية �
تطبيقات الخريطة الذهنية فى جلسات فرق العمل �

الوحدة الخامسة  :
الخريطة الذهنية وتحقيق التميز فى بيئات األعمال

مبادىء التميز اإلدارى �
سمات البئة المعاصرة التى تحتم التميز فى العمل �
سمات األفراد المتميزين والمبدعين �
كيف نستخدم الخرائط الذهنية فى تحقيق التميز فى بيئة األعمال �
تحسين األداء ومهارات التعلم باستخدام الخرطة الذهنية �
كيف تساعد الخريطة الذهنية فى إدارة الموهوبين �
مهارات إدارة الذات وإدارة اآلخرين �
أمثلة وحاالت علمية �
تجارب عملية �
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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 :........................)تقنيات اللياقة الذهنية وجودة التميز في بيئة العمل ®( 

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.


