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مقدمة:

الشك أن نجاح أي مؤسسة يعتمد على قادتها ومشرفيها، وإدراكاً منا بأهمية هذا الدور الجوهري نقّدم يوروماتيك، هذه الدورة التدريبية تمنح المشاركين فيها الفرصة الكتساب 

مهارات مهارات التحفيز واالتصال والتأثير وإلهام األفراد األساسية والفعالة والتي تمّكنهم من تعزيز العمل التعاوني وتحقيق النجاح المؤسسي، كما تتناول هذه الدورة أساسيات 

إدارة العمليات اليومية بفعالية ويسر، ذلك باإلضافة إلى تحسين المهارات اإلدارية والقيادية التي تساعد المشاركين على تجاوز التحديات المعاصرة. 

والتواصل  الفعالة  والقيادة  اإلدارة  في  اإلبداعية  والطرق  القيادية،  الممارسات  وافضل   ، األهداف  والتنظيم ووضع  التخطيط  ومهارات  اإلداري  اإلشراف  الدورة  هذه  وتغطي 

واالتصال والتعامل مع الشخصيات المختلفة،  وكيفية خلق رؤية مشتركة للفريق وإيصالها بفعالية .  ستقدم هذه الدورة للمشاركين عدة أنواع من األدوات لتصبح حافًزا أفضل ، 

بما في ذلك تحديد األهداف ومهارات التأثير. وأيًضا كيفية إرساء أهداف وتوقعات فّعالة بطريقة تعمل على تمكين الفريق على النحو األفضل من تحقيق الرؤية المشتركة ، سيتعلم 

المشاركون أيضا عن التسلسل الهرمي لماسلو ، وتسلسل ماسلو لالحتياجات ، ونظرية التحفيز ، ونظريات التوقع والعدالة وكذلك وسائل االتصال الفعالة ، وأهم عناصر استراتيجية 

التواصل واستخدام التأثير واألساليب لتحقيق النتائج.

أهداف البرنامج:

مع انهتاء هذه الدورة  التدريبية ، سيكون الماشركون قادرون عىل:

تعريف مفهوم التحفيز وأهميته في زيادة اندماج العاملين ووالئهم اتجاه منظمتهم، وخلق الدافع لهم في تعظيم أدائهم لتحقيق األهداف�	

 استكشاف استراتيجيات االتصال، والحواجز أمام التواصل وبناء العالقات لزيادة فعالية العمل مع اآلخرين�	

كيفية إنشاء بيئة تدعم وترعى الفرق ذات األداء العالي، من خالل التواصل الفعال والتحفيز وحل النزاعات والقيادة�	

التعرف على مفهوم التحفيز وأنواعه والطرق األكثر تحفيزاً للموظفين واكتساب مهارات تحفيز األداء�	

تعزيز السمات القيادية وكيفية التأثير في العاملين لتحقيق التناغم المطلوب لإلنجاز�	

تمييز دور القائد ومهارات القيادة وانماطها المختلفة وأثرها في تحفيز الموظفين�	

الكفاءة والجدارة في التفكير والذكاء واالبداع في بيئات العمل المختلفة واتقان مهارات وجدارات القيادة الفعالة�	

قيادة فريق العمل بنجاح ومساعدة األعضاء على تحقيق كامل قدراتهم وزيادة مستوى اإلنتاجية في العمل وتعزيز التحفيز الوظيفي�	

االستثمار في مزايا ثقافة السعادة في مكان العمل واستثمار التحفيز في تمكين األخرين�	

تطبيق المهارات الالزمة للتواصل بشكل فعال  واستخدام مهارات التواصل الفعال لتعزيز الثقة والتعاون�	

تحسين القدرة على التواصل مع ثقافات مختلفة واستعمال تقنيات اإلنصات الفعال�	

إدارة النزاعات مع اآلخرين والتعامل مع النقد واإلفادة بالرأي بطريقة بناءة�	

بناء عالقات عمل متميزة من خالل كفاءة االتصال الفعال�	

المنهجية:

تستخدم هذه الدورة ورش العمل ودراسات الحالة والملخصات الجماعية لمساعدة المشاركين على فهم مختلف االستراتيجيات ونوعية المفاهيم والتطبيقات. كما تتميز هذه الدورة 

بتطبيق التجربة العملية لتوضيح كيفبة تطوير مهارات الذكاء االستراتيجي   وعملية ادارة الجودة  االستراتيجية، ووضع خطة الجودة باالضافة الى المناقشات  والعروض التقديمية 

ومقاطع الفيديو.

الفئات المستهدفة:

تستهدف هذه الدورة الذين يتولون قيادة العاملين واالشراف عليهم من فئة المشرفين والمدراء وقادة الفرق  ورؤساء األقسام والمرشحين لتلك المناصب في حقول العمل.
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المحتويات األساسية:

مقومات التفوق اإلداري:

مقدمة عن النماذج اإلدارية الحديثة �	
القدرة التنفاسية في الفكر اإلداري المؤسسي المتقدم �	
آليات الخطط التنفيذية الفعالة وتحديد األولويات في �	

ظل العولمة 
القواعد األساسية التكاملية في إنشاء نظام إداري �	

فعال 
القرارات االستراتيجة في ظل التحديات المعاصرة �	

المستقبلية 
آليات دعم اإلدارة العليا للمستويات اإلدارية �	

المختلفة 
مبادئ التجديد اإلداري للتعامل اإليجابي الفعال مع �	

المشكالت 
بناء استراتيجيات العمل الجماعي ومهارات �	

اإلتصال

مفهوم التحفزي:

نظريات الحوافز والدوافع�	
دور القيادة في تحفيز الموظفين�	
أدوات التحفيز�	
مفهوم التوجيه�	
أهداف التوجيه�	
أساليب التوجيه�	
خطوات التوجيه�	
التوجيه الفعال وأثره على الفرد والمؤسسة�	

نظريات التحفزي:

هرم مازلو للمحفزات�	
نظرية هرتسبرغ�	
نظرية الثواب والعقاب�	
نظرية التوقعات للتحفيز�	

حتديات براجم التحفزي:

تحديات تطبيق برامج التحفيز�	
معلومات هامة عن التحفيز�	
مشاكل تطبيق برامج التحفيز�	

مهارات العملية التنظيمية:

المبادئ األساسية للتنظيم�	
العالقات بين المهام وخطوط السلطة�	
تنظيم الوقت�	
تحديد األولويات وتوزيع المهام�	
الفرق بين إدارة العمل وأداء العمل�	

التواصل الفعال:

مقدمة في التواصل مع اآلخرين�	
مستويات التواصل والتعاريف�	
وظائف التواصل�	
المبادئ األربع للتواصل مع اآلخرين�	
عناصر عملية التواصل�	
جوانب عملية التواصل�	
التواصل غير اللفظي�	
بناء العالقات�	
كيف يحدث سوء التفاهم؟�	
معوقات التواصل الفعال�	
التغلب على معوقات التواصل�	
قمع التواصل�	

مهارات التواصل مع الثقافات المختلفة:

تحسين مهارات التواصل مع الثقافات المختلفة: �	
المبادئ التوجيهية

	�Disc تحليل النمو الشخصي
مراحل تطوير الفريق�	
فن اإلقناع�	
مجاالت تنمية مناطق النفوذ�	
التواصل مع فرق من ثقافات مختلفة�	
مراحل نمو الفريق�	
مفاهيم االقناع العالمية: العملية�	

مفهوم اإلقناع والتأثري:

أهمية  اإلقناع  والتأثير�	
مجاالت استخدام اإلقناع�	
مراحل اإلقناع�	
فنون وقوانين  اإلقناع   والتأثير�	
اإلقناع والتأثير من خالل األنظمة التمثيلية�	
حاالت عملية وتطبيقات مختلفة�	

مهارات وجدارات التكامل اإلرشايف:

المفاهيم األساسية لطبيعة اإلشراف في منظمات �	
األعمال 

الوظائف األساسية لإلشراف �	
دور  المشرفين في متابعة وتقييم األداء �	
دور المشرفين في التعرف على دوافع واتجاهات �	

المرؤوسين 
االنماط المتقدمة لإلشراف �	
المهارات اإلدارية لتحقيق اإلتصال الفعال �	
اإلدارة اإلشرافية الفعالة لجماعات العمل وتوجية �	

وتنمية االفراد 
مهارات تفويض السلطة ومتطلبات التفويض الفعال�	

 

القائد الذكي عاطفيًا:

نظرة عامة حول الذكاء العاطفي�	
الذكاء الكامن والذكاء التواصلي�	
الحاصل العاطفي مقابل حاصل الذكاء�	
إطار كفاءة الذكاء العاطفي�	
مهارات الذكاء العاطفي الثمانية عشر�	
مناقشة أمثلة واقعية�	

القيادة والتفويض والتمكني:

التفويض: التعريف واألهداف والقواعد�	
مستويات التفويض�	
ما سبب عدم شيوع التفويض�	
إرشادات حول التفويض�	
أساليب اتخاذ القرار في دول الخليج�	
التمكين: التعريف�	
الطرق العشرة لتمكين الموظفين�	
هل مؤسستك مستعدة للتمكين؟�	

زيادة إنتاجية العمل بالسعادة:

البيئة الفعلية الصحيحة وجو العمل�	
نظام التقدير�	
بروتوكوالت العمل السعيد في مختلف المناسبات�	
تحفيز أساليب اإلدارة�	
العالقة السعيدة بين الموظف والمدير�	
نظام المكافآت�	
مصادر الطاقة اإليجابية في مكان 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:

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 التحفيز واالتصال والتأثير وإلهام اآلخرين ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
c 1800 دوالر أمريكي للشخص الواحد ) اون الين (

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.


