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مقدمة:

يهدف البرنامج التدريبي إلى تزويد المشاركين بالمهارات العلمية والعملية المتعلقة بتقنيات اللياقة الذهنية ، وتدريب العقل على التركيز وتقوية الذاكرة و تزويد المشاركين بمهارات 
اكتشاف الطاقة الكامنة في الذات والتعرف عليها وتطويرها، وإكسابهم المهارات الالزمة لتطوير وتحسين األداء عن طريق توظيف القدرات الذهنية على شكل أكثر فاعلية لزيادة 

الثقة بالنفس و النجاح في العمل.

أهداف الدورة :

w التعرف على تقنيات  الحديثة في اللياقة الذهنية و دورها في تحسين االداء الوظيفي
w  أهمية اللياقة الذهنية في العصر الحديث للقادة والمشرفين
w األبعاد المختلفة للياقة الذهنية للقادة والمشرفين ومقوماته
w المتطلبات األساسية الواجب اكتسابها لتحقيق اللياقة الذهنية
w  التعرف على مفهوم وسمات الخرائط الذهنية
w  كيفية تحقيق الوصايا العشر في تنمية اللياقة الذهنية
w األثر اإليجابي للياقة الذهنية وتميز النموذج الذهني ونمط التفكير في األداء المهني المتميز
w أهمية عنصر اللياقة الذهنية في عملية التطوير كأهم مقومات النجاح الوظيفي

المحور األول:
مفهوم اللياقة الذهنية

w مفهوم اللياقة الذهنية
w عناصر اللياقة الذهنية
w الوصايا العشر في تنمية اللياقة الذهنية
w نماذج اللياقة الذهنية
w ورش عملية

المحور الثاني:
التوازن الفكري

w مفهوم التوازن الفكري
w )مصطلحات هامة )اإلدراك الحسي – الوعي – الخيال – الفكرة – التحليل
w آليات التوازن الفكري
w التوازن الفكري و التعايش مع اإلختالف
w ورش عملية

المحور الثالث:
اللياقة الذهنية و اإلبتكار و االبداع

w مفوم اإلبتكار و اإلبداع
w مفهوم و سمات الخرائط الذهنية
w اللياقة الذهنية و و الخرائط الذهنية تنمية المهارات اإلبتكارية واإلبداعية
w اللياقة الذهنية و تطوير مهارات التفكير
w ورش عملية

المحور الرابع:
اللياقة الذهنية و قيادة فرق العمل

w )فرق العمل )مفهومها – عناصرها – مراحلها – مميزاتها
w اللياقة الذهنية و تطوير أهداف فرق العمل
w دور اللياقة الذهنية في تحفيز أعضاء فرق العمل
w تفعيل اللياقة الذهنية في تنمية آداء فرق العمل
w ورش عملية

المحور الخامس:
اللياقة الذهنية و التخلص من الضغوط و الصراعات

w مفهوم الضغوط
w اللياقة الذهنية و التعامل مع الضغوط
w اللياقة الذهنية و إدارة الصراعات
w اللياقة الذهنية وتحسين اآلداء
w ورش عملية



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:

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

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

w 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 :........................)تعزيز الوصول الى القدرات اإلبتكارية وتحسين الطاقة اإليجابية ®( 

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.


