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االحترافية االستراتيجية
والقيادية في إدارة االزمات

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:
ستساعدك هذه الدورة التفاعبية للغاية على تطوير مهاراتك اإلدارية والقيادية لقيادة اآلخرين في أوقات الضغط والتوتر واألزمات. سوف تصبح أكثر وعيا بنقاط قوتك وحدودك 

عندما تواجه ضغطا في مكان العمل. استنادا إلى أحدث األبحاث حول اإلجهاد في مكان العمل ، سوف تكتسب المعرفة للتغلب على اآلثار الموهنة لإلجهاد.

من المسلم به عادة أن القيادة قائمة على السلوك وأن الذكاء العاطفي ، الذي يتضمن امتالك مهارات ناعمة قوية ، هو المفتاح للقيادة بكفاءة ، خاصة أثناء األزمات. في هذه الدورة 
سوف تحصل على أحدث األفكار حول ما يجعل القائد قادرا على إدارة نفسه واآلخرين خالل أوقات الضغط والتوتر. من خالل تطبيق مهارات القيادة هذه على المهام والتحديات 

التي تواجهها في عملك ، ستبدأ في تجربة اختراقات لم تكن تعتقد أنها ممكنة.

اهداف الدورة:
سيتمكن الماشركني بعد االنهتاء من هذه الدورة من:

 مهارات اإلدارة والقيادة للتعامل مع الضغط واإلجهاد�	
 تطوير المهارات القيادية للتعامل مع الضغط�	
 شرح كيفية استجابة أنماط الشخصية المختلفة لإلجهاد والضغط�	
 تعلم كيفية قيادة اآلخرين خالل أوقات األزمات�	
 تعزيز مهارات التواصل في أوقات التوتر�	
 القيادة بثقة خالل األوقات الصعبة�	
 تحسين فعالية القيادة في إدارة األزمات�	
 تطوير فريقك للتعامل مع الضغط واإلجهاد�	

المنهجية:
ُصممت هذه الدورة بحيث تتخذ طابعاً تفاعلياً من خالل مزيج من المحاضرات ونماذج محاكاة دراسات الحالة والحلقات النقاشية. والعروض التقديمية الموجزة التي يقدمها المستشار 

والمشاركون وتمارين لعب األدوار ، كما تحتوي الدورة على عدد من التدريبات العملية والمناقشات الجماعية.

الفئات المستهدفة:
 المدراء والقادة ورؤساء اإلدارات واألقسام والوحدات والمشرفين  والمرشحين لمناصب عليا.

المحتويات األساسية:

مهارات القيادة للتعامل مع الضغط واإلجهاد :

 اإلجهاد وآثاره على الجسم والعقل والروح �	
 استجابة شاملة لإلجهاد �	
 العالقة بين العقل والجسد �	
 أنماط الشخصية واالستجابة لإلجهاد �	
 فهم االستجابات االنطوائية واالنطوائية لإلجهاد �	
 تحويل التحديات المجهدة إلى فرص �	

تعزيز مهارات التواصل يف أوقات التوتر :

 االستجابات السلبية والعدوانية �	
 التواصل الحازم خالل األوقات العصيبة �	
 إدارة النزاعات في أوقات التوتر �	
 إعطاء وتلقي االنتقادات خالل اللحظات العصيبة �	
 حل النزاعات بشكل بناء خالل أوقات الضغط �	
 حلول مبتكرة في أوقات التوتر �	

القيادة بثقة خالل األوقات الصعبة :

 التعامل مع التغيير المفاجئ �	
 قيادة اآلخرين أثناء التغييرات المفاجئة �	
 التعرف على أعراض اآلثار قصيرة األجل وطويلة األجل لإلجهاد �	
 تحفيز نفسك واآلخرين تحت الضغط �	
 بناء الثقة خالل األوقات العصيبة �	
 قيادة اآلخرين بثقة �	

حتسني فعالية القيادة يف إدارة األزمات :

 مهارات إدارة األزمات �	
 االعتراف بفرص التغيير في األزمات �	
 مساعدة الفريق في البحث عن فرص إبداعية �	
 ممارسة القيادة اإلبداعية في مواجهة األزمات �	
 إزالة الكتل إلى حلول إبداعية في األزمات �	
 فعالية القيادة اإلبداعية �	



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

)االحترافية االستراتيجية والقيادية في إدارة االزمات(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


