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مقدمة:

اإلتصال والعمل الجماعي الفعال هو من أهم العوامل التي تساعد بنسبة كبيرة في نجاح المؤسسات وتساهم مساهمة فعالة في تحقيق الرؤية. وللتأكيد على هذه المقولة فبالنظر الى 

اإلحصائيات العالمية سيتبين لنا أن %86 من الموظفين والمديرين التنفيذين يشيرون إلى ان عدم وجود إتصال فعال قد يسبب بصورة مباشرة الى اخفاقات في العمل، كما ان 75% 

من أرباب االعمال يرون ان العمل الجماعي الفعال يساهم بصورة مباشؤة الى توفير بيئة عمل متميزة تساعد على تحقيق األهداف بصورة افضل.

لتوضح  والنزاهة"  والقيم  والرؤية  الجماعي  والعمل  االتصال  "إسترتيجيات  البرنامج  هذا  تقدم  اإلدارية  واإلستشارات  للتدريب  يوروماتيك  تقدمه شركة  الذي  البرنامج  هذا  إن 

للمشاركين كيف يمكننا صياغة اإلستراتيجيات الفعالة في االتصال والعمل الجماعي من اجل تحقيق الرؤية والقيم بمزيد من النزاهة والشفافية في ظل تطبيق معايير التميز المؤسسي.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wالتعرف على المفاهيم األساسية لإلتصال اإلستراتيجي

	wتعزيز قنوات االتصال الداخلية والخارجية

	w.التدريب على إعداد وتطوير خطط اإلتصال اإلستراتيجي الفعال بما يضمن تأسيس وإستدامة جهود المنظمة

	wإعداد خطط تقليل آثار مخاطر السمعة التي تتعرض لها المنظمة

	wالمساهمة في بناء سمعة مؤسسية وصورة ذهنية إيجابية للمنظمة

	wإكتساب مهارة التواصل والقدرة على بناء عالقات اجتماعية ايجابية تفاعلية

	w.إكتساب مهارة إنشاء مواقف إيجابية أثناء العمل تعمل على خلق بيئة عمل فعالة

	wالتعرف على األساليب الحديثة للتعامل مع عوائق العمل اإليجابي

	w.التعرف على الشروط الحديثة الواجب توافرها لخلق بيئة عمل فعالة

	w.تنمية روح العمل الجماعي وزيادة تماسك المجموعات

	w.كيفية توليد األفكار اإلبتكارية لقرارات القائد العصري ذاتيا من خالل فرق العمل

	w.التزود بطرق ووسائل إعداد وبناء فرق العمل مع تنمية مهاراتهم في تطوير روح الفريق والتنظيم الذاتي



المحتويات األساسية:
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إسرتاتيجيات بناء عالقات عمل إجيابية متمزية:

	wبيئة العمل الفعالة وعالقتها بتحقيق األهداف

	wالوظائف اإلدارية الخمسة وتأثيرها في إنشاء بيئة عمل فعالة

	w.القيادة اإلدارية و بيئة عمل إيجابية إستراتيجيا

	w.المهارات اإلشرافية وبيئة عمل متميزة

	wالعوائق المتوقعة نحو تحقيق بيئة عمل إيجابية

	wالشروط العشرة الواجب توافرها لتحقيق بيئة عمل إيجابية متميزة

إسرتاتيجيات اإلتصال الفعال:

	wأهمية اإلتصال

	w.ديناميكية عملية اإلتصال الفعال

	wمقومات عملية اإلتصال الفعال

	w.عوائق عمليات اإلتصال وطرق السيطرة عليها

	wتأثير النماذج الحديثة لإلتصال الفعال على بيئة العمل اإليجابية

	wآليات نظم اإلتصال الجماعي في تحقيق بيئة عمل فعالة

	wأساليب تحسين اإلتصال في تحقيق الفعالية البيئية

صياغة إسرتاتيجيات اإلجيابية يف العمل من خالل رؤية وقيم 

المنظمة:

	wبناء التوجه اإليجابي لدى قواعد العاملين

	w.خطوات صناعة الشخصية اإليجابية في بيئة العمل

	wتقنيات بناء الثقة بالنفس

	wصناعة التفاؤل في بيئة العمل

	w.فن التعامل مع العوائق الداخلية

	w إستراتيجيات بناء العالقات اإلنسانية

اإلتصال الفعال السبيل للقيادة الفعالة الناجحة:

	w.مفهوم اإلتصال و التواصل

	wمكونات اإلتصال الفعال

	wمهارات اإلتصال الفعال في قيادة المنظمات

	wمعوقات اإلتصال و كيفية التعامل معها؟

	w والقدرات الرئيسية في مجال اإلتصال Goleman أنماط القيادة وفقاً لنظرية

الفعال.

	w.عن القيادة الديناميكية الذكية Feldman نظرية

قوة اإلتصال الفعال و الذكاء العاطفي:

	wمفهوم الذكاء

	w)IQ( والذكاء الذهني والعقلي )EQ( الذكاء العاطفي

	wمكونات الذكاء العاطفي

	wاإلتصال الفعال من خالل نماذج الذكاء العاطفي األربعة

	wاإلتصال الفعال في تعديل اإلتجاهات و األفكار و السلوكيات

	wاإلتصال الفعال و الذكاء العاطفي نحو تحقيق بيئة إيجابية

تعزيز كفاءة التمزي يف إسرتاتيجيات العمل اجلماعي:

	wالقدرات الالزمة لتأثير القيادة المتميزة

	wقيادة العمل الجماعي وتطوير وتحسين القدرة التطويرية

	wاستراتيجيات تآزر الفريق حتى يكون الكل أكبر من مجموع األجزاء

	w.الصالت اإليجابية والروابط التفعيلية في البيئة العمل التشغيلية

	w مهارات تحقيق األهداف من خالل العمل الجماعي والدافع المشترك إلنجاز

المهام واألدوار.

	wالقيادة و تحقيق التمكين النفسي لألفراد الفريق

	wدور القائد التشغيلي في حل الصراع وتفعيل نتائج الفريق



نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

	w.لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي: 

	wيوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)استراتيجيات االتصال والعمل الجماعي والرؤية والقيم والنزاهة(

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.


