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مقدمة:
يعتبر البروفسور ألبرت باندورا من جامعة ستانفورد من أوائل الباحثين الذين استطاعوا تحديد مفهوم الفعالية الذاتية، والتي عّرفها على أنها قدرة األشخاص الذاتية على أداء 
األعمال بفعالية. أهداف هذه الدورة هي تطوير الفعالية الذاتية وفهم العالمة التجارية الشخصية، وتقييم الوضع الفردي وتحديد الوضع الشخصي الحالي مقابل أبعاد العالمات 
الصورة  االنطباعات و  اإلدراكية وتغيير  اللعبة  للفرد، وفهم مكونات  التجارية  العالمة  اإلدراك وعالقتها/تأثيرها على  لعبة  الكاملة وفهم  المعرفة  المختلفة، واكتساب  التجارية 
الشخصية، والتدريب العملي على تطوير أدوات وأبعاد العالمات التجارية للذات. دليل خطوة بخطوة لبناء مكونات مختلفة لعالمتك التجارية الشخصية، بما في ذلك الكفاءات 

والخبرات وسمات الشخصية  المتميزة. 

إن بنية هذه الدورة  "تطوير الفعالية الذاتية وبناء العالمة التجارية الشخصية " وطرق التدريب،  بها ال تؤدي إلى تطوير المعرفة والمهارات والكفاءة فحسب بل تعمل على تغيير 
مواقف المشاركين. كما أن مفهوم الدورة مصمم أيضا من أجل أن يضعه المشاركون حيز التنفيذ بعد التدريب أثناء عملهم. والهدف منها غرس المفاهيم والطرق واآلليات الالزمة 

لبناء الشخصية اإليجابية، بهدف صقل شخصية الفرد وجعلها أكثر جاذبية وتأثيراً وتفاعاًل لبناء عالقات جيدة مع الذات ومع اآلخرين.

الهدف العام  من الدورة التدريبية:
برنامج مثير للوعي الذاتي وتطوير الذات و التسويق لمنتجك األهم "نفسك". يوفر وسيلة فعالة للتقييم الشخصي حيث يتم تحديد كل المواهب من حيث األبعاد المختلفة للعالمة 

التجارية الشخصية. على أن تتبعها أساليب عملية ومبتكرة لتطوير/ تغيير وتعزيز /الحفاظ على عالمة تجارية شخصية إيجابي.

األهداف التفصيلية:
	w. اتقان المشاركين مهارات االتصال والتواصل مع االخرين والقدرة على اإلنصات
	w.تعريف المشارك بكيفية تحديد الهدف والوصول اليه
	w.اتقان المشاركين الى فهم الذات واالخرين
	w.اتقان مهارات التفكير وحل المشكالت
	w..اتقان وممارسة البرمجة اللغوية العصبية واثرها في حياتنا
	w.ان يتعرف المشاركين على الذكاءات المتعددة
	w.ان يتعرف المشاركين على الذاكرة الذهبية وكيفية الحفظ
	w.اتقان مهارات التحدث اللبق
	w.تعريف المشاركين بالمبادئ واألساسيات وصفات الشخصية الناجحة
	w.تزويد المشاركين بالخطوات العملية لصناعة الشخصية اإليجابية
	w.معرفة تقنيات بناء الثقة في النفس
	w.تزويد المشاركين بمفاتيح النجاح في العمل
	w.رفع أداء المشاركين من خالل إكسابهم استراتيجيات التعامل مع الضغوط

الفئات المستهدفة:
	wمدراء الدوائر ومساعديهم
	wرؤساء األقسام والمشرفين
	wالمسؤولين اإلداريين في مختلف المواقع والدوائر
	wالمشرفين والمشرفات
	wللمدراء العاملين ورؤساء األقسام
	wللموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص
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مفهوم الشخصية الناجحة:

	wكيف تتكون الشخصية
	wرفع قيمة الذات
	wالرؤية والغاية والفرق بينهما
	wتحديد الهدف وطرق الوصول الية
	wاالتصال الفّعال مع اآلخرين
	wالتخطيط االستراتيجي
	wترتيب أركان الحياة السبعة
	wاسرار الشخصية العشرة
	wمعرفة أنماط الشخصيات وكيفية التعامل معها
	w بين واالختالفات  الفروق  معرفة  إلى  التوصل 

الشخصيات
	wالتعرف على نقاط القوة والضعف عند كل نمط
	wالقدرة على التكيف مع سائر الشخصيات
	wالتفكير اإليجابي واهميته في حياتنا
	wعادات العقل
	wالتدريب على ممارسة عادات العقل
	wممارسة مهارات التفكير ومهارة حل المشاكل

مفهوم وأهمية و حماور إدارة الـذات:

	wمفهوم إدارة الذات
	wأهمية إدارة الذات
	w:محاور إدارة الذات

	wالتخطيط للذات وتحديد األهداف
	wالتنظـيم للذات وإدارة الوقت
	wالتحكم بالذات وتحمل المسئولية
	wالثقة بالنفس والتفكير اإليجابي
	wالمهارات األساسية السبع إلدارة الذات اإلحترافية
	wاستراتيجيات معاملة الذات اإلحترافية
	wتغلب على عاداتك السيئة

السيطرة عىل الذات و إكتاسب الثقة:

	w:العوامل المؤثرة في شخصيتك
	wعوامل ذاتية
	wعوامل مادية خارجية
	wعوامل إنسانية
	wاألحداث والحوادث
	wمصادر التحدث مع الـذات
	wمستويات التحدث مع الذات
	wأشكال التحدث مع الذات

تطوير 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

	wالتواصل الذاتي الفعال

	wالتمتع بحياة متوازنة

	wالسعي المتواصل لتحسين الذات

	wاألداء الفائق في العمل

عادات العقل و التفكري اإلجيايب:

	w؟Habits of Mindما هي عادات العقل

	w.تصنيفات عادات العقل و مجاالت تنميتها

	wمقاييس عادات العقل

	wمهارات التفكير األساسية

	wالتفكير اإلبداعي و الناقد و اإليجابي

	w و التعليمية  باألنشطة  التفكير  مهارات  ربط 

الممارسات العملية

خطوات صناعة الشخصية اإلجيابية:

	wفهم وتحليل الموقف

	w.العالقة بين الشخصية والموقف اإليجابي

	wقوة جاذبية الموقف اإليجابي

	wهل يستطيع أحد مصادرة موقفك اإليجابي؟

	wالحاجة إلى تجديد المواقف

	wكيفية تعديل وتكييف الموقف

	wالعالقة بين الموقف والعمل

	wما موقفك من العمل مع أشخاص متعددي األعراق؟

	wموقفك يحدد مدى نجاحك في عملك

	wالموقف والقيادة في العمل

	wكيف تتمكن من المحافظة على موقفك اإليجابي؟

	wتمارين على الشخصية اإليجابية

تقنيات بناء الثقة بالنفس :

	wالصورة الذاتية

	wحب وتقدير الذات

	wالثقة في ما تملك ما دمت بالفعل تملكه

	wتقوية الشخصية والمعلومات

	wالقدرة على مواجهة المشكالت

	w)المؤمن مرآة أخيه )تمرين

مفاتيح النجاح يف العمل :

	w.تعلم أن تحب عملك وتفوق فيه

	w.قرر بدقة ما الذي تريد أن تفعله في حياتك

	w.ثابر وجاهد وقاتل حتى تحقق هدفك

	w.التزم في حياتك بالتعلم ما دمت حيا

	w.استثمر وقتك بحكمة وذكاء

	w.اتبع القادة والناجحين

	w.كن صادقا أمينا

	w.استعمل عبقريتك وإبداعك الفطري

	w تعامل مع كل من تقابل كما لو كان يساوي مليون

دوالر.

	w.اعمل بأقصى قوتك وسوف تنجح

اسرتاتيجيات التعامل مع ضغوط العمل :

	w.المدخل الشخصي

	w.المدخل التنظيمي



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 :........................)تطوير الفعالية الذاتية وبناء العالمة التجارية الشخصية ®( 

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.


