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 قيادة وإدارة العالقات الفعالة في العمل 

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

مقدمة:

تعد مهارات قيادة وادارة العالقات والتواصل الصحيح والفّعال جزء أساسي من نجاح أي مؤسسة او فرد. وهي ضرورة حاسمة لصحة المؤسسات واالفراد وازدهارهما.  في هذه 

الدورة التدريبية، ننظر إلى تلك من خالل نهج عملي لبناء شبكة عالقات طويلة المدى.  تقدم هذه الدورة أساًسا قوًيا لبناء العالقات والتواصل مع اآلخرين بالطريقة الصحيحة، من 

تنظيم األفكار وتحليلها وتوصيلها إلى بناء عالقات ناجحة وهادفة. يحصل المشاركون على فرصة الكتشاف العديد من المواهب وتطبيقها قبل العودة إلى عملهم. كما سيتعرفوا 

أيًضا على تأثير أصحاب العالقات في تعزيز الترابط والوظيفي والحياتي باإلضافة الى فتح قنوات التواصل والتسريع في تدفق المعلومات داخل المؤسسة والفوز بدعم األشخاص 

وتحقيق األهداف والنتائج المرجوة.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wفهم دور الثقة في بناء عالقات ناجحة

	wتحديد وتحليل وإشراك أصحاب المصلحة - مصفوفة السلطة / الفائدة

	wالتعرف على دور السياق عند التواصل وبناء العالقات مع اآلخرين

	wإيجاد وتحديد واقتناص الفرص لبناء الروابط التي تحقق العالقات الطويلة االمد والنتائج المرضية للجانبين

	wتطوير وإدارة ورعاية العالقات - االنتقال من العالقات السطحية إلى العالقات الصّحية والتحويلية

	wتوسيع أفاق النجاح والتأثير لشبكات التواصل  واستغاللها بالطريقة الصحيحة

المنهجية:

تعتمد هذه الدورة على المشاركة الفعالة كنشاط أساسي استنادا إلى مختلف سيناريوهات األعمال ودراسة الحاالت للتعرف على المعلومات والمهارات الحاسمة المتعلقة ببناء 

وقيادة وإدارة العالقات في العمل . تستخدم الدورة مزيج من التقنيات التفاعلية مثل العروض التقديمية المختصرة من قبل المشاركين ولعب األدوار والتمارين الفردية والجماعية 

والتقييمات الشخصية.

الفئات المستهدفة:

القادة والمدراء والمشرفون وكل أولئك الذين يحرصون على تطوير مهاراتهم في  قيادة وإدارة العالقات الفعالة في العمل  والقدرة على التواصل الصحيح في عصر أصبحت فيه 

بناء العالقات الصحيحة والصّحية من التحديات اليومية. هذه الدورة ضرورية ألولئك الذين يّقدرون ويريدون العمل مع األشخاص والتعاون معهم  من خالل عالقات العمل المتينة 

والبعيدة عن التسلط والشك، ويرغبون في الوصول الى فوائد عظيمة ناتجة عن بناء العالقات ذات الثقة العالية والتفهم المنطقي واالقناع الصحيح.
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 قيادة وإدارة العالقات الفعالة في العمل 

المحتويات البرنامج:

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

مهارات التواصل الفعال وبناء العالقات مع اآلخرين:

	wأهمية االتصال وعناصره
	wمبادئ عامة فى التعامل مع الناس
	wآليات تحديد الحاجات األساسية للفرد
	wمهارة بناء العالقات الفعالة
	wهل تجيد لغة الجسد؟
	wكيف تتعامل مع أنماط الناس المختلفة؟

دور الثقة يف بناء عالقات ناجحة:

	wعالقات اليوم شركاء الغد
	wالطرق الحيثة في إضافة القيمة إلى أعضاء فريق العمل
	wطرق الحفاظ على العالقات الفعالة
	wإنشاء نظام فعال للتواصل في بناء عالقات ذات ثقة
	wكيف تقوم ببناء عالقات عمل ناجحة؟
	wالثقة بالنفس: مفتاح العالقات الناجحة

حتديد وحتليل وإرشاك أصحاب المصلحة )مصفوفة السلطة / 

الفائدة(:

	wخطوات تحديد األولويات في العمل
	wاستراتيجيات تحديد أولويات المهام في العمل
	wطرق الحفاظ على العالقات الفعالة
	wنصائح ضرورية لتحديد فعال لألولويات
	wآليات استخدم منهجية المهام العاجلة مقابل المهام المهمة
	wخطوات إعداد مصفوفة السلطة/ الفائدة

تطوير وإدارة ورعاية عالقات العمل:

	wتعريف عالقات العمل

	wدليل الجذب والحفاظ على عالقات الموظفين

	wآليات تطوير تفاعل عالقات العمل بطرق ابداعية

	wالتطوير المؤسسي وأثره على عالقات العمل الفعالة

	wالتهيئة لتقبّل التطوير والحرص على استدامته

	w أثار توسيع أفاق النجاح والتأثير لشبكات التواصل وآليات استغاللها بالطريقة

الصحيحة

القيادة الفعالة وآليات تطوير و متزي العمل اجلماعي:

	wمهارات القيادي الفعال في فرق العمل

	wقيادة المواقف الصعبة بفرق العمل

	wدور القيادة الفاعلة في تحقيق التمكين النفسي لألفراد الفريق

	wالقيادة الفاعلة في حل النزاعات وتفعيل نتائج الفريق

	wالقيادة في التفكير اإلبداعي وخلق بيئة عمل إبتكارية

	wالقيادة في التوجيه و تحفيز وإدارة عالقات العمل الفعالة



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:

	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: 

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

) قيادة وإدارة العالقات الفعالة في العمل (

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.


