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مقدمة:

التعبير  هي  الشخصية  فالجودة  المؤسسية،  الجودة  أساس  هي  الشخصية  الجودة 
عن  سمات شخصية إيجابية، و ممارسة عالقات إنسانية جيدة و إظهار أداًء متميزاً في 
العمل.تهدف هذه الدورة التدريبية، إلى تعلم فنون السيطرة على الذات ورفع مستوى 
والمستويات  الشخصيات  أنواع  مختلف  مع  التعامل  في  الفردية  والقدرات  المهارات 
الوظيفية وذلك من خالل: التعرف على أهم مفاهيم إدارة الوقت، واكتساب المهارات 
األزمات،  مع  التعامل  كيفيات  على  التعرف  المهام،  وإنجاز  الوقت  لتخطيط  الالزمة 
الختيار  المثالية  الطرق  تعلم  واحترافية،  بمهارة  األخرين  مع  التواصل  فنون  اتقان 
وتحقيق األهداف، ستقدم الدورة  بأساليب تدريب عالمية احترافية على يد مدرب دولي 
متخصص، يتميز بمهارات إيصال المعلومات بطرق سلسة وممتعة  من خالل تدريب 

تفاعلي ومتميز.

في هذا البرنامج التدريبي  نتعرض ألبحاث أساسية في المرونة الشخصية ومن ضمنها 
للتعامل  وأخرى  إدراكية،  استراتيجيات  البرنامج  هذا  يقدم  والتفاؤل.  العقلية،  الرشاقة 
مع القلق والتوتر وزيادة المشاعر اإليجابية . باإلضافة إلى مهارة في منتهى األهمية 
مهارات  استخدموا  ألفراد  نماذج  على  ستتعرف  البرنامج  خالل  العالقات.  لتحسين 
عام  بشكل  الدورة  الخاصة. تهدف  وحياتهم  العملية  حياتهم  في  الشخصية  المرونة 
الممارسات  لتحسين  المعلمات  لدى  الشخصية  بالفاعلية  المتعلقة  الجدارات  تنميه  إلى  
مفهوم  على  التعرف  مع  اإلنتاجية  الكفاءة  لرفع  المؤسسي  الوالء  توظيف  و  المهنية. 
إدارة األولويات ووسائلها و بناء اتجاهات إيجابية لدى المشاركين،  مع توظيف معايير 

ومؤشرات التميز الشخصي لتحسين لديهم.

اهداف البرنامج:

هتدف هذه الدورة إىل تعلم فنون السيطرة عىل الذات ورفع مستوى 

المهارات والقدرات الفردية يف التعامل مع خمتلف أنواع الشخصيات 

والمستويات الوظيفية وذلك من خالل:

	w التعرف على أهم مفاهيم إدارة الوقت، واكتساب المهارات الالزمة لتخطيط
الوقت وإنجاز المهام

	wالتعرف على كيفيات التعامل مع األزمات
	wاتقان فنون التواصل مع األخرين بمهارة واحترافية
	wتعلم الطرق المثالية الختيار وتحقيق األهداف
	w ربط إدارة الوقت بتحقيق األهداف الشخصية والمؤسسيسة، والذكاء االجتماعي

في التفاعل والتواصل مع المجتمع واألشخاص
	wإدارة الذات والوقت والضغوط في بيئة العمل الصعبة
	wتطبيق أدوات جديدة لتحسين عملية اتخاذ القرار وحل المشكالت

األداء الفائق يف العمل:

	w.إنتاج أعمال خالية من األخطاء
	w.الوفاء بالمواعيد النهائية إلنجاز األعمال
	w.ًاإللمام بالوظيفة إلماماً تاما
	w.التنبؤ بالمشكالت و الحيلولة دون وقوعها
	w.المبادرة بتحسين العمل
	w.القيام بالمهام حسب أولوياتها
	w اتخاذ قرارات سليمة و في حينها بناًء على اإلدارة

بالحقائق.
	w.القدرة على العمل ضمن فريق
	w.ًمتابعة المهام إلى أن يتم االنتهاء منها تماما
	w.اإلبداع و التجديد

السمات الشخصية اإلجيابية:

	w.التمتع بتقدير عال للذات
	w.ممارسة المسؤولية الشخصية
	w.االنضباط الذاتي والمثابرة
	w.التنفيذ العملي لما تدعو إليه
	w.االحتفاظ بقدٍر عاٍل من الصدق و األمانة
	w.قبول النقد البناء
	w.المرونة و القدرة على التكيف مع التغيير
	w.إدارة الوقت بنجاح
	w.التواصل بشكٍل جيد
	wاللياقة الذهنية و التفكير اإلبداعي
	wالسعي المتواصل لتحسين الذات

مهارات   حتليل   المشكالت   واختاذ   القرارات : 

	wأنواع المشكالت وتحليلها
	wمشكالت تنفيذ القرارات
	wأنماط المشرفين في مواجهة مشاكل العمل
	wاتخاذ القرارات اإلدارية والعوامل المؤثرة فيها
	wإدارة األزمات والمواقف الصعبة والصراعات

المهارات   السلوكية   والتفكري   االبتكاري : 

	wالسلوك والدوافع
	wالتحفيز وإثارة اهتمام المرؤوسين
	w  العمل أداء  على  وتأثيرها  التبادلية  العالقات 

الجماعي
	wإعداد التقارير
	wمهارات االتصال وإدارة االجتماعات

إتقان   فن   التحفزي : 

	wما هو التحفيز؟
	wمفاهيم خاطئة حول التحفيز
	wالنظريات الرئيسية
	wاالتجاهات والقضايا الحالية
	wاقتراحات للمدراء

التفويض : 

	wما هو التفويض ولماذا يتم؟

	wاألسباب العديدة وراء التفويض غير الفعال؟

	wخطوات التفويض الفعال

	wتمكين وتحفيز الموظفين من خالل التفويض

	wإرشادات حول التفويض

إدارة   الوقت   وضغوط   العمل : 

	wتعريف إدارة الوقت

	wتحديد مهدرات الوقت باستخدام سجل المهام اليومي

	wالتعامل مع مهدرات الوقت وإدارتها

	wالتخطيط بفعالية

	wاستخدام مصفوفة األولويات وقوائم المهام

	wتعريف ضغوط العمل

	wأسباب وأعراض ضغوط العمل

	wأساليب وتقنيات إدارة ضغوط العمل



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 :........................)الفاعلية الشخصية واالبداع في التأثير واإلقناع ®(

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.


