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الفعالية الشخصية والتاثير
وكفاءة التعامل مع اآلخرين

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

مقدمة:
الصراع  إلدارة  بكفاءة،  وإدارته  وقتك  أولويات  لتحديد  الفعال.  والتواصل  وتحقيقها،  محددة  أهداف  تحديد  للمهارات:  مجاالت  ستة  في  لقدرتك  مقياس  هي  الشخصية  فعاليتك 

واألشخاص الصعبين بشكل احترافي، لتطوير القدر المناسب من الثقة بالنفس، وإلهام اآلخرين إلعطائك أفضل أداء لهم.  عندما تحسن من فعاليتك الشخصية، ستحسن احترامك 

لذاتك، وتقلل من مستويات الضغوط لديك وتركز على تحسين جودة إدارة األعمال. الفعالية الشخصية ليست نتيجة لشيء واحد فحسب، بل هي نتيجة لمجموعة من العوامل التي 

تؤثر جميعها على بعضها البعض. الفعالية الشخصية أمر حيوي إلدارة األعمال القوية،  تم سيوضح لك هذا التدريب على الفعالية الشخصية كيفية تحديد وتحقيق أهداف واقعية، 

والتواصل مع اآلخرين، وكيفية تحديد أولويات وقتك وإدارته بفعالية، وإدارة الصراع واألشخاص الصعبين بسهولة، وتطوير ثقتك بنفسك وإلهام اآلخرين من حولك.

اهداف الدورة:
 تقييم الفعالية الشخصية والمهنية وتطويرها�	

معرفة طرق مدروسة إلدارة المهام والوقت بشكل أفضل�	

القدرة على خلق هدف واضح ومتميز، وااللتزام به لفترة طويلة بما يكفي لتحقيقه�	

القدرة على شرح أفكارك بدقة لآلخرين ، حتى يفهموك ويتفقوا معك ويتصرفوا وفقا ألفكارك�	

القدرة على تحليل الحقائق وصياغة خطط عمل مبتكرة ومفصلة من شأنها تحقيق الهدف ، بأكثر الطرق كفاءة ممكنة�	

القدرة على توجيه وتنسيق الشخصيات المختلفة في الفريق ، بحيث يكونون أكثر قدرة على مزامنة أفعالهم واستكمال بعضهم البعض�	

القدرة على الحفاظ على حالة ذهنية إيجابية من التفاؤل والواقعية ، خاصة خالل األوقات الصعبة�	

القدرة على التفكير خارج الصندوق والثقة لتحدي الوضع الراهن.�	

القدرة على إلهام المشاعر اإليجابية لدى األعضاء اآلخرين في الفريق ، خاصة خالل األوقات الصعبة�	

المنهجية: 
تستخدم هذه الدورة التدريبية العروض التقديمية ، التمارين التفاعلية ومجموعة متنوعة من األنشطة ولعب األدوار الذي يركز على تطوير الفعالية الشخصية والمهنية  .

الفئات المستهدفة:
المديرين واإلداريين والقادة والموظفين المهتمين بتطوير الذات والفعالية الشخصية والتأثير وكفاءة التعامل مع اآلخرين،  البرنامج عام حيث تنعكس فائدته على كل أشكال العالقات 

االجتماعية والوظيفية.

 مخرجات التعلم: 
 إتقان المهارات الست لألشخاص الفعالين للغاية �	

 حقق المزيد في وقت أقل، مع عقلية تركز على األهداف �	

 التواصل بمزيد من الثقة والوضوح واإلقناع �	

 التعامل مع األشخاص الصعبين بالقدر المناسب من الحزم �	

 تطوير الوعي الذاتي المتفوق، واالنضباط الذاتي وضبط النفس �	

 تعلم االستخدام السليم للفكاهة والتقدير والثناء �	

 تطوير موقف عقلي إيجابي من شأنه أن يلهم نفسك واآلخرين �	

المحتويات األساسية:
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الفعالية الشخصية والتاثير
وكفاءة التعامل مع اآلخرين

المحتويات األساسية:

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

الموضوعات الرئيسية الستة للفعالية 
الشخصية:

التركيز على األهداف�	
التواصل�	
التخطيط�	
الصراع�	
اإلدارة الذاتية�	
إلهام اآلخرين �	

الوعي الذايت: نقطة االنطالق:

تقييم الوعي الذاتي�	
أهمية زيادة الوعي الذاتي�	
كيفية زيادة الوعي الذاتي�	
استبيان الوعي الذاتي�	
استبيان الذكاء العاطفي�	

اإلدارة الذاتية: توضيح القيم وحتديد 
األهداف والتخطيط:

ماذا تعني اإلدارة الذاتية؟�	
اإلدارة الذاتية والمهارات الشخصية واالجتماعية�	
ما مدى قدرتك على تخطيط وتحديد األهداف�	
إعداد األهداف الشخصية�	
بيانات المهمة الشخصية�	
استراتيجيات لوضع أهداف فعالة�	

إقناع اآلخرين بلباقة ودبلوماسية:

ما المقصود باإلقناع؟�	
استراتيجيات اإلقناع: المصداقية�	
استراتيجيات اإلقناع: التفكير المنطقي�	
استراتيجيات اإلقناع: التأثير العاطفي�	
تحسين مهاراتك في اإلقناع�	
مهارات اإلقناع في العروض التقديمية الرسمية�	
اإلقناع مقابل التفاوض�	
فن اإلقناع: 30 نصيحة مثبتة الفعالية�	

التواصل الفعال كأاسس للفاعلية 
الشخصية:

مفهوم الفاعلية الشخصية�	
النموذج الحديث للفاعلية الشخصية�	
أهمية التواصل الفعال ودوره في الفاعلية �	

الشخصية
القواعد األساسية للتواصل اإلنساني الفعال�	
االنتقال من القاعدة الذهبية للقاعدة البالتينية في �	

التواصل مع الآلخرين
اتقان عملية اإلنصات�	
فن التعامل مع معوقات االتصال�	

التأثري يف اآلخرين:

ماهية دبلوماسية التأثير�	
استخدام محركات السلوك من أجل التأثير�	
استراتيجيات وأساليب التأثير�	
معوقات التأثير وااللهام�	

الذكاء االجتماعي يف الفاعلية الشخصية:

الذكاء االجتماعي واستخدامه في بناء العالقات �	
الفعالة

فالتر ومرشحات العقل البشري�	
منهجيات الذكاء االجتماعي من أجل التأثير�	
الذكاء االجتماعي وقت المشاكل والضغوط )دائرة �	

التأثير واإلهتمام(
الذكاء االجتماعي  في التأثير في الشخصيات �	

المختلفة

قيادة اآلخرين من خالل التأثري واإللهام:

تعريف القيادة التحويلية�	
القيادة التحويلية والكاريزما�	
نموذج عن القيادة التحويلية�	
عوامل القيادة التحويلية�	
القيادة التبادلية�	
وجهات نظر أخرى في القيادة التحويلية�	
كيف تعمل المنهجية التحويلية في القيادة؟�	

القدرات الذهنية والذكاء:

مفهوم القدرات الذهنية�	
عناصر اللياقة الذهنية�	
قانون القدرات الذهنية و آليات تطبيقه�	
كيفية تنمية القدرات العقلية؟�	
أنواع الذكاءات الثمانية و كيفية تنميتها�	

الذكاء العاطفي:

العالقة بين الذكاء والعاطفة�	

الذكاء العاطفي )EQ( والذكاء الذهني والعقلي �	

)IQ(

مكونات الذكاء العاطفي�	

المهارات األساسية والدقيقة للذكاء العاطفي�	

النماذج األربعة الذكاء العاطفي�	

عادات األشخاص الذين يمتلكون الذكاء العاطفي�	

قياس الذكاء العاطفي�	

أمثلة واقعية ودراسة حاالت�	

مواجهة الضغوط و إدارة الرصاعات:

مفهوم الضغوط.�	

مصادر وأنواع الضغوط.�	

آثار الضغوط النفسية على العمل�	

الذكاء العاطفي وأهميته في مواجهة الضغوط.�	

الذكاء العاطفي والمهارات الثقافية للتعامل مع �	

الضغوط.

مفهوم الصراع )أنواعه و أبعاده(.�	

أنواع الصراع والنظريات الحديثة المفسرة �	

للصراع.

أمثلة واقعية ودراسة حاالت�	



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

)الفعالية الشخصية والتاثير وكفاءة التعامل مع اآلخرين(

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.


