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مقدمة:
التنظيمية ، تهدف  العاملين على مختلف المستويات  التدريبي هام لكافة  البرنامج  هذا 

يوروماتيك من خالل هذه الدورة التدريبية إلى تزويد المشاركين بأهم العناصر المرتبطة 

بالتعامل مع اآلخرين و تحقيق فعالية هذا التعامل وصقل مهاراتهم و تنميتها فيما يتعلق 

بعملية االتصال . ونناقش في هذه الدورة العديد من الوحدات المعرفية والمهاريه الهامة 

في هذا المجال حيث نتاول المفهوم العام للسلوك اإلنساني و صفاته  و دوافعه و نتائجه 

. وتحليل السلوك اإلنساني سيكولوجيته .وكيفية السيطرة على العقلية في التعامل ومن 

ثم نناقش مهارات االتصال ) التعبيرـ  اإلنصاتـ  التغذية العكسية (  . ومنظومة التعامل 

مع الجمهور  واالنطباع األولي . وكيفية هندسة وتطوير الذات .وتناول مفهوم التميز 

وحتمية إدارة التميز ومفاتيحها ومتطلباتها والسمات األساسية ومناهجها الحديثة.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

مفهوم السلوك اإلنساني ومكوناته 	

التعرف على مفهوم تحليل السلوك اإلنساني وفهم دوافعه 	

إكتساب مهارات السيطرة على االنفعاالت والتحكم في مخرجات السلوك اإلنساني 	

اتقان مهارات االتصال اإلنساني 	

إكتساب مهارات تحليل العالقات اإلنسانية التبادلية 	

إكتساب مفاهيم وفنون التعامل مع الجمهور وفنون التعامل مع العمالء 	

معرفة مفاهيم وفنون التعامل مع الرؤساء و الزمالء في العمل 	

إكتساب مهارات التطبيقات العملية على مهارات التعامل في بيئة العمل 	

التعرف على األنماط السلوكية للعمالء و الجمهور و تدريبهم على طريقة التعامل  	

مع كل نمط

التمكن من قراءة أفكار االخرين من خالل علم البرمجة اللغوية العصبية 	

مقاومة الضغوط: القدرة على األداء الجيد تحت ضغوط العمل 	

التعامل مع الضبابية: القدرة على األداء في ظل المواقف الغامضة 	

االحترافية: القدرة على إعطاء االنطباع المهني اإليجابي 	

اإللمام باإلتيكيت اإلداري واستخداماته المثلى في مواقع العمل 	

المنهجية:
إن عملية التدريب تسعى لسد الفجوة بين الواقع والمأمول وإكساب المتدربين المعارف 

وفاعلية  بكفاءه  أهدافهم  وتحقيق  مهامهم  أداء  من  ليتمكنوا  قدراتهم  وتنمية  والخبرات 

معرفة  المشاركين من  تمّكن  التي  الذاتي  التحليل  استبيانات  الدورة على  هذه  تعتمد   .

إلى ذلك سيتم استخدام  للتعامل مع اآلخرين. باإلضافة  لهم  المفضل  الطريقة  وإدراك 

دراسات الحالة ومناقشات الطاولة المستديرة وتمارين لعب األدوار والمحاكاة  للتأكد 

من أن محتويات الدورة واضحة وجاهزة للتنفيذ.

الفئات المستهدفة:
المدراء والقادة ورؤساء األقسام  والموظفون والمشرفون والذين يسعون إلى تحسين 

مهارات التعامل مع االخرين داخل وخارج العمل.

المحتويات األساسية:

معايري التمزي الوظيفي:

المعيار األول: فعالية األداء واإلنجاز�	
المعيار الثاني: تقديم مبادرات إبداعية�	
المعيار الثالث: العمل بروح الفريق الواحد وااللتزام الوظيفي�	
المعيار الرابع: المشاركة وتحمل المسؤولية�	
المعيار الخامس: المهارات اإلشرافية والقيادية�	
المعيار السادس: القدرة على المعرفة و التعلم�	

حتليل السلوك اإلناسين وسيكولوجياته:

مفهوم تحليل السلوك اإلنساني �	
مفهوم السيكولوجية�	
مكونات تحليل السلوك اإلنساني�	
آليات تحليل السلوك اإلنساني �	
حاالت تدريبية�	

السيطرة العقلية عىل آليات التعامل البرشي:

مفهوم الحاجة اإلنسانية �	
مفهوم المثير �	
مفهوم المنبه�	
مفهوم االستجابة�	
مفهوم ثابت االتزان االنفعالي �	
مفهوم المرونة السلوكية�	
آليات التحكم والسيطرة العقلية على السلوك اإلنساني �	
حاالت تدريبية�	

مهارات يف الذكاء العاطفي: 

 كيفية إدراك العواطف بدقة �	
 استخدام العواطف لتسهيل التفكير �	
 فهم المعاني العاطفية�	
عبر عن عواطفك باستخدام  اللغة. �	
إدارة العواطف�	
حاالت تدريبية�	
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مهارات االتصال اإلناسين:

مفهوم االتصال�	
الحاجة لالتصال اإلنساني�	
أهمية االتصال اإلنساني�	
نماذج االتصال �	
نموذج ديفز Davis لتحليل مكونات عملية التصال اإلنساني �	
مكونات العوامل المؤثرة في نموذج االتصال اإلنساني وكيفية تفعيلها �	
مفهوم التعبير�	
مفهوم االستماع واإلنصات والفرق بينهما�	
تطبيق أساليب اإلصغاء�	
تطبيق أساليب التغذية العكسية في االتصال مع اآلخرين.�	
مفهوم التغذية الراجعة وآليات االستفادة منها في تحسين عمليات االتصال�	
حاالت تدريبية�	

مهارات االتصال اللفظي :

 االستماع المركز �	
 طرح األسئلة �	
 التواصل مع المرونة واألصالة �	

مهارات االتصال غري اللفظي: 

 لغة الجسد �	
 اإلشارات التي ترسلها إلى اآلخرين �	
 ليس ما تقوله ، بل كيف تقوله �	

أدوات لتنظيم عواطفك: 

 رؤية الجانب اآلخر �	
 إدارة الذات والوعي الذاتي �	
 االستسالم دون االستسالم �	

اكتاسب السيطرة :

 استخدام أفكار التأقلم �	
 استخدام تقنيات االسترخاء �	
 جمع كل شيء معا �	
 فهم العواطف وكيفية إدارتها في مكان العمل �	
 دور الذكاء العاطفي في العمل �	
 االختالف بشكل بناء �	

إحداث تأثري :

 خلق انطباع أول قوي �	
 تقييم الوضع �	
 أن تكون متحمسا دون أن تكون مسيئا �	

العالقات اإلناسنية التبادلية:

مفهوم العالقات التبادلية�	
مفهوم الذات �	
األبعاد الثالثة للذات �	
مفهوم الذات الراعية�	
مفهوم الذات الناقدة�	
أبعاد العالقات التبادلية بين أبعاد الذات الثالثة �	
العالقات التبادلية ) المكملة و المتقاطعة و الخفيه (�	
تأثير نظرية العالقات التبادلية على مهارات االتصال اإلنساني�	

إدارة األولويات:

مفهوم واهمية ادارة االولويات في العمل�	
مصفوفةاالولويات�	
نموذج عجلة الحياة�	
دائرة االهتمام والتأثير�	
ادارة الخطة االسبوعية�	
20 قاعدة إلدارة االولويات�	
حاالت تدريبية�	

العمل بروح الفريق:

مفهوم واهمية العمل في فريق�	
البناء والتشخيص�	
وسائل تمكين الموظفين�	
االداء االمثل�	
تقييم الفريق الديناميكي�	
حاالت تدريبية�	

حل المشكالت واختاذ القرار:

تحديد المشكلة ) تعريف – اسئلة – صياغة – احتواء (�	
تحليل المشكلة )جمع البيانات – تحليل البيانات – السبب الرئيسي (�	
ابتكار الحلول )طرح وتجميع  تنقيح – ترتيب (�	
اتخاذ القرار�	
الخطط البديلة�	
تنفيذ القرار  ومراقبة التنفيذ�	
حاالت تدريبية�	

إدارة واستثمار الوقت:

ترتيب األولويات بإستخدام الخريطة الذهنية�	
تحليل األعمال في تحديد األولويات�	
األولويات طريق التميز والريادة واإلبداع�	

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



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

) مهارات التعامل مع اآلخرين وتطوير الذات (
أخالقيات العمل وجدارة التعامل مع االخرين واالنتماء والوالء الوظيفي

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.


