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المحتويات األساسية:

 التميز القيادي للمهنيين اإلداريين 

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

مقدمة:
 يعد المشرفون والمساعدون اليوم مساهمين مؤثرين في نجاح مديريهم والمؤسسة. للوقوف فوق الحشد ، تحتاج إلى مهارات اتصال قوية ، والقدرة على التأثير دون سلطة ، 

ومهارات إدارة اآلخرين ، والذكاء العاطفي. 

و يتضمن التميز اإلداري أكثر بكثير من مجرد التحقق من المهام من قائمة مهامك. يتطلب األمر اتخاذ عقلية قيادية للتأكد من أنك تعطي األولوية لألشياء الصحيحة وتتخذ القرارات 
الصحيحة.   تم تصميم هذا البرنامج التميز القيادي  للمهنيين اإلداريين، بحيث يطور كفاءات اإلدارة اإلدارية الرئيسية ، مع التركيز بشكل خاص على مهارات االتصال وحل 

المشكالت واتخاذ القرارات.

الهدف من هذه الدورة المكثفة والعملية هو مساعدتك على أن تصبح موردا فعاال لذروة األداء داخل مؤسستك.  ولكي تصبح مؤثرا ومنتجا حقا ، وعند العودة إلى العمل ، سيكون 
لديك المهارات واألدوات والثقة الالزمة للتفوق في دورك. 

اهداف الدورة:

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
	w إجراء حوارات أكثر فعالية مع القيادة على جميع المستويات 
	w تطبيق حلول إبداعية للمشاكل والفرص اإلدارية 
	w اتخاذ قرارات أفضل بشأن إدارة عبء العمل بناء على أولويات القيادة 
	w توظيف عقلية القيادة لتحقيق أعلى أداء 
	w تعلم كيفية استخدام الذكاء العاطفي للحصول على   نتائج أكثر إنتاجية 
	w تحديد أسباب المشاكل الشائعة بشكل استباقي وتقديم الحلول بثقة
	w التحدث بوضوح عند التواصل مع القادة والزمالء والعمالء
	w تحديد أولويات المهام وفقا لألهداف الشخصية والتنظيمية

	w  التعاون مع القادة والزمالء شخصيا وعن بعد

المنهجية:
 من خالل العمل مع االمشاركين  اآلخرين ، ستشارك في عروض توضيحية محاكاة ، واستكمال االستبيانات المتخصصة ، والعمل على دراسات الحالة والمشاركة في تمارين 

تعاون الفريق. ستقوم أيضا بإنشاء خطة شخصية لوضع تعلمك موضع التنفيذ. 

الفئات المستهدفة:
 هذا البرنامج مناسب للمساعدين التنفيذيين ومديري المكاتب العليا والقادة  والمساعدين الشخصيين واإلداريين وممثلي خدمة العمالء. 

تبني عقلية القيادة :

	w تحديد أولويات األهداف الشخصية والتنظيمية 

	w التفكير بشكل أكثر استباقية مع إطار ذهني تنفيذي 

 إدارة األداء بشكل استباقي :

	w تحديد األسباب الجذرية والقضايا األساسية من منظور تنظيمي 

	w تطبيق مهارات صنع القرار على تحديد أولويات عبء العمل 

 طالقة التواصل :

	w التعاون مع أعضاء الفريق عن بعد 
	w التواصل صعودا مع القوة 
	w البناء على نقاط القوة لدى أعضاء الفريق بين األجيال 

 استكشاف الحلول اإلبداعية :

	w تطبيق أدوات التفكير النقدي لتحسين تحليل المشكلة / الفرصة واتخاذ القرار 
	w  استخدام الخرائط الذهنية وتحليل مجال القوة 



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

) التميز القيادي للمهنيين اإلداريين (
كن موردا أكثر فعالية لتحقيق أعلى أداء في مؤسستك

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.


