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الوحدة األولى:
مفهوم وأهمية و حماور إدارة الـذات

	wمفهوم إدارة الذات
	wأهمية إدارة الذات
	w:محاور إدارة الذات

	w التخطيط للذات وتحديد األهداف
	w التنظـيم للذات وإدارة الوقت
	w التحكم بالذات وتحمل المسئولية
	w الثقة بالنفس والتفكير اإليجابي
	wالمهارات األساسية السبع إلدارة الذات اإلحترافية
	wاستراتيجيات معاملة الذات اإلحترافية
	wتغلب على عاداتك السيئة

الوحدة الثانية:
تطوير الذات و تعزيز اجلودة الشخصية

	w:السمات الشخصية اإليجابية
	wالتمتع بتقدير عال للذات
	wممارسة المسؤولية الشخصية
	wأن تكون موجهاً باإلجراءات
	wالمرونة و القدرة على التكيف مع التغيير
	w التواصل الذاتي الفعال
	wالتمتع بحياة متوازنة
	wالسعي المتواصل لتحسين الذات
	wاألداء الفائق في العمل

مقدمة:

يُشير مصطلح المهارات الناعمة إلى تلك المهارات األساسية التي ترتبط بقدرات التواصل اإلنسانية وإدارة العالقات والتعامل مع اآلخرين، ومهارات عرض األفكار واإلقناع 
والعمل الجماعي وروح المبادرة والقيادة التي تضمن نجاح الفرد في إدارة الموقف والتأثير في اآلخر.  وتكامل هذه المهارات بشخصيات العاملين يلعب دوراً مهماً في النجاح 

المؤسسي وزيادة الطاقة اإلنتاجية.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الربناجم من: 

	wإدراك مفهوم وأثر المهارات الشخصية في الحياة العملية والخاصة
	wتعريف المشاركين بمهارات معرفة الذات وتقييم نقاط القوة والضعف
	wإطالع المشاركين على أحدث المهارات الشخصية المهمة والمطلوبة في بيئة العمل
	wتمكين المشاركين من وسائل تطوير الذات الفعالة وتغيير نمط حياتهم لألفضل
	wتمكين المشاركين من مهارات التواصل الفعال وبناء الثقة بالنفس أثناء التعامل مع اآلخرين
	wتعريف المشاركين بمهارات التواصل السمعي والبصري واللفظي وأدوات تطويرها
	wتمكين المشاركين من تقبل ردود الفعل والنقد بكل أشكاله والتعامل معها
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الوحدة الثالثة:

التفكري اإلجيايب وإطالق الطاقات اإلبداعية

	w ؟Habits of Mind ما هي عادات العقل
	w.تصنيفات عادات العقل و مجاالت تنميتها
	wمقاييس عادات العقل
	wمهارات التفكير األساسية
	wالتفكير اإلبداعي و الناقد و اإليجابي
	wربط مهارات التفكير باألنشطة التعليمية و الممارسات العملية

الوحدة الرابعة:

اإلتصال الفعال وفن التواصل مع اآلخرين

	wمفهوم اإلتصال و التواصل
	wمكونات اإلتصال الفعال
	wمهارات اإلتصال الفعال في قيادة المنظمات
	wمعوقات اإلتصال و كيفية التعامل معها؟
	wالتواصل والتأثير الفعال في تعديل اإلتجاهات واألفكار والسلوكيات
	wاإلتصال الفعال والذكاء العاطفي نحو تحقيق بيئة إيجابية
	wاإلتصال الفعال مع الشخصيات الصعبة

الوحدة الخامسة:

حتديد األولويات وإدارة الوقت والتحكم يف ضغوط العمل

	wمفهوم إدارة الوقت
	wمفهوم إدارة األولويات
	wاألساليب العلمية إلدارة الوقت
	wتحليل مصفوفة إدارة الوقت
	wاإلبداع في إدارة األولويات
	wمفهوم ضغوط العمل
	wاإلستراتيجيات المعاصرة الفعالة في التعامل مع الضغوط

الوحدة السادسة:

مهارات العمل اجلماعي الفعال

	wمفهوم العمل الجماعي
	wأنواع فرق العمل الجماعي
	wمميزات العمل الجماعي
	wآليات بناء فرق عمل عالية اآلداء
	wديناميكيات العمل الجماعي الفعال
	wإستراتيجيات التمكين والتحفيز لفرق العمل
	wأفضل ممارسات ومنهجيات العمل الجماعي

الوحدة السابعة:

المهارات المتقدمة يف التفاوض والتفويض

	wمفهوم التفاوض

	w إستراتيجيات التفاوض

	wآليات التخطيط للتفاوض

	wتكتيكات التفاوض الفعال

	wمفهوم التفويض

	wمتى وكيف ولمن يتم التفويض؟

	wأفضل ممارسات التفويض الناجح الفعال

الوحدة الثامنة:

مهارات إدارة الزناع والرصاع

	wمفهوم الصراع وأبعاده

	w الصراع التنظيمي ومؤشراته

	wأنواع الصراعات والنزاعات

	wاإلستراتيحيات اإلدارية الحديثة للتعامل مع الصراعات

	wالذكاء العاطفي في مواجهة الصراعات وتسوية النزاعات

الوحدة التاسعة:

مهارات حل المشكالت وصناعة القرارات

	wتعريف المشكلة

	w الفرق بين المشكلة واألزمة

	w خطوات الحلول اإلبداعية لحل المشكالت

	w أسلوب العصف الذهني للحلول اإلبداعية لحل المشكالت

	wالخرائط الذهنية لتحليل المشكالت

	wمخططات "دونكر" إلبتكار حلول المشكالت

	wالتفكير اإلستقرائي في حل المشكالت

	wالدور اإلستراتيجي للمعلومات في حل المشكالت



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 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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 :........................)البرنامج المتكامل في تطوير المهارات الشخصية والمهنية ®(

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.


