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مقدمة:

ان ننمية المهارات الشخصية هي مطلب حيوي للنجاح في الحياة على المستويين الشخصي والمهني وتعتبر القدرة على إدارة الذات هي الخطوة األساسية األولى نحو صنع قيادات 

إدارية تتمتع بقدرات هائلة للتغيير والنجاح المؤسسي. ومن خالل اإلدارة الناجعة للذات يمكن تطوير العالقات الشخصية والمؤسسية بما يضمن الوصول للهدف والرؤيا بسالسة 

ويسر والقليل من المعوقات والمخطر.

تهدف هذه الدورة إلى تنمية وتطوير المهارات الشخصية بما يضمن التطوير والتقدم المؤسسي حيث أن النجاح المؤسسي لن يتأتى إال إذا كان كل موظف في هذه المؤسسة يمتلك 

مهارات فائقة على إدارة ذاتة ليتمكن الحقا من إدارة غيرة لضمان القيادة المؤسسية الناجعة والناجحة.

أهداف الدورة:

تنمية مهارات المشاركين ألجل تحقيق اإلستفادة القصوى من إمكانياتهم الشخصية ، وألجل الحصول على أفضل النتائج التى يستطيع األخرون المساهمة بها فى إنجاح المنظمة 

وتحقيق أغراضها : سواء كان هؤالء اآلخرون مرؤسين أم رؤساء أم زمالء أم عمالء أم موردين أم غيرهم.

الفئات المستهدفه:

جميع العاملين أياً كان مستواهم الوظيفى أو تأهيلهم العلمى أو مستوى خبرتهم : فاألمر يتعلق بتفجير الطاقات الذاتية الكامنة وبمهارات التعامل مع اآلخرين واإلتصال الفعال معهم .

المحتويات األساسية:

مفهوم إدارة الذات)أعرف نفسك – أعرف اآلخرين(:

مفهوم إدارة الذات  �	
صفاتك الشخصية التى تساعدك على تحقيق األهداف �	
أعرف شخصيتك:�	
هل أنت حاسم؟ �	
هل أنت منفتح ومتقبل لآلخرين ؟ �	
هل أنت ميكيافيلى ؟ �	
هل أنت داخلى أم خارجى ؟ �	
أعرف نفسك من خالل نافذة جوهارى للنفس البشرية  �	
نصائح فى كيفية تفاعل الفرد مع اآلخرين والتأثير عليهم  �	
حاالت وتطبيقات عملية�	

الممارسات اإلدارية والقيادية في إدارة معايير التميز:

إدارة معايير التميز�	
القيادة الفعالة ومعايير التميز�	
قيادة المستقبل والتخطيط االستراتيجي�	
النماذج الثالثة القيادية إلدارة التميز�	
المهارات القيادية الداعمة لعملية التميز�	
دور القادة في تعزيز ثقافة التميز لدى الموارد البشرية�	
الممارسات اإلدارية والقيادية وتوفير بيئة مشجعة على اإلبداعحاالت وتطبيقات عملية�	
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التميز فى إدارة اآلخرين:

مداخل إدارة اآلخرين وقيادتهم�	
إدارة الذات وفن قيادة اآلخرين�	
مهارات التعامل والتأثير في اآلخرين�	
مهارة لغة الجسد ودورها في التأثير على األخرين�	
البرمجة اللغوية العصبية وإدارة اآلخرين�	
إستراتيجيات التحفيز الفعالة�	
معايير الجودة والتميز في إدارة اآلخرين�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

مهارات القيادة فى التأثير واإلقناع لفريق العمل:

الصياغات اللغوية اإلحترافية إللقاء األومر�	
فن إلقاء األسئلة وفعالية التأثير على األداء�	
المتابعة المتخصصة ألفراد الفريق باستخدام نظريات التفوق�	
تحفيز فريق عالي األداء بإستخدام سيكولوجيا اإلقناع�	
فن حل الصراعات والنزاعات والخالفات في مكان العمل�	
مهارات وأساليب عمليات إلقاء األوامر القيادية وكيفية متابعتها؟�	
بناء قدرات غير محدودة�	
الطريق إلى القمة ونجومية األداء الوظيفى�	
تطوير المهارات الذهنية للقائد الفذ�	
تطوير المهارات العملية والجسدية للثقة بالنفس الخاصة بالقائد�	
اقتناص الفرص وأساليب الحصول عليها�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

آليات تفعيل مهارات اإلقناع والتأثير فى اآلخرين:

السر األساسي في التأثير في اآلخرين�	
كيف تدفع اآلخرين للعمل من أجلك؟�	
كيف يمكن السيطرة على تصرفات اآلخرين؟�	
كيف يمكن ترك انطباع جيد في نفوس اآلخرين؟�	
كيف تنتقد اآلخرين؟�	
المحاورات الست للتأثير وإقناع اآلخرين.�	
االتصال اإليجابي والجازم:�	
أن تقول "نعم" وأنت تعلم أنك يجب أن تقول "ال"�	
التعبير عن آرائك بأسلوب مباشر وفعال�	
المشاركة في االجتماعات وكسب تعاون اآلخرين�	
استخدام اللغة اإليجابية الفعالة�	
االتصال المقنع والمؤثر:�	
التعبير عن آرائك، وأفكارك، وطلباتك بثقة�	
االتصال المقنع، كسب موافقة اآلخرين�	
التأكد من أن اتصالك واضح، ومحدد، وسهل الفهم�	
فهم واكتساب مهارة إنصات أكثر حيوية وفعالية�	
تعزيز مهارات االستجواب لديك�	
حاالت وتطبيقات 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:

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 :........................)مهارات التميز في ادارة الذات وقيادة اآلخرين ®(

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.


