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برامج تطوير القيادات

السعادة في العمل
Happiness at Work

مميزات البرنامج
برامج تطوير القيادات هي فرصة استثنائية وغير تقليدية لالستثمار في تطوير المهارات القيادية

ومشاركة الخبرات.
عزز مهاراتك القيادية في بناء التحالف والتأثير  ،وتعلم كيفية استخدام القوة بشكل بنّاء .دراسة
أفضل الممارسات إلدارة التغييروالتواصل لبناء بيئة عمل مليئة بالسعادة .تعرف على العوامل
النظامية في بيئة العمل وفي سلوكك الخاص الذي يمكن أن يعمل ضد خططك .األهم من ذلك ،

انضم إلى شبكة خليجية نابضة بالحياة من القادة الطموحين واكتشف مفاتيح القيادة...

 11.3مليون
يوم عمل خسرت بريطانيا بسبب اإلجهاد
المتواصل بالعمل بين عامي -2013
2014

 350مليار

السعادة في العمل

دوالر تخسر الواليات المتحدة سنويا بسبب
الموظفين الغير سعداء
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Workفيatبيئة العمل
السعادة
كم تنفق في برامج اإلرتباط في العمل ؟
ﻛﻢ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ في رﺿﺎ الموظف؟ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﺳﻮف ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻓﺘرة ﺑﺴﻴﻄﺔ ،وﻟﻦ ﻳﺠﻌﻞ
ﻣﻮﻇﻔﻴﻚ ﺳﻌﺪاء .ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺜﻞ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔﺮﻏﺔ وﺣﻠﻘﺔ ﻟﻦ ﺗﻨﺘﻬﻲ .ﻣﻦ ﺣﺴﻦ الحظ أن اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻌﺎدة ﺳﻴﻀﻤﻦ اﻟﺮﺿﺎ واﻻرﺗﺒﺎط وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟسـﺒﺐ في اﻧﺘﻘﺎل اﺷﻬﺮ المؤسسات اﻟﻜﺒﻴﺮة في
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺜﻞ اﻳﻜﻴﺎ ،ﺟﻮﺟﻞ ،أﺑﻞ ،ﻟﻴﻐﻮ وﻏﻴﺮﻫﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮ إﻟﻰ ﻫﺬا االتجاه.

أهداف البرنامج
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ.
زيادة اإلنتاجية.
زﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ.
تطبيق قيم ومفاهيم علم النفس اإليجابي في العمل ( التسامح ,الشكر والعرفان ,المشاعر
اإليجابية) .
ً
ﺟﻌﻞ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﻛﺜﺮ ﻣﺮحا واﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وان ﻳﻜﻮن ذا ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.

•
•
•
•
•

الفئة المستهدفة
• هذا البرنامج يستهدف القيادات اإلدارية العليا في المنشآت والمنظمات العامة وشبه العامة

والخاصة
• النواب والوكالء ومدراء العموم والمدراء التنفيذيون.
السعادة في العمل
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محاور البرنامج
• ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺎدة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ.
• ﻋﻘﻠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ.
• اﻟﻌﻴﺶ اﻟﺮﻏﻴﺪ واﻻزدﻫﺎر.
• مفاهيم وقيم علم النفس اإليجابي وطرق تطبيقها في بيئة العمل.

مدة البرنامج

خمسة أيام ،يمكن اختصار البرنامج حسب متطلبات المنظمة.

السعادة في العمل
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تفاصيل التسجيل

السعادة في العمل
Happiness at Work

 7,143ر.س.

للتسجيل
+966 (011) 2252508

training@empower-sa.com

سياسة اإللغاء
•
•
•
•

يحق للمتدرب استرداد  %100من قيمة البرنامج إذا كان اإللغاء من قبلنا
يحق للمتدرب استرداد  %75فقط من قيمة البرنامج ،إذا قرر المتدرب االنسحاب قبل بدء البرنامج ب  7أيام
يحق للمتدرب استرداد  %50فقط من قيمة البرنامج ،إذا قرر المتدرب االنسحاب قبل بدء البرنامج ب  5أيام
ال يحق للمتدرب استرداد رسوم البرنامج ،إذا قرر المتدرب االنسحاب قبل بدء البرنامج ب  4أيام أو أقل
إذا كنت ترغب ببرامج تدريبية مخصصة

الخصومات

لتتالئم مع طبيعة عملك

•

 %10للتسجيل المبكر

•

 %15للمجموعات ( 3فأكثر)

السعادة في العمل

سجل  4أشخاص و
الخامس مجانا

تواصل معنا على:
corporate@empower-sa.com

اذا سجل  4أشخاص ودفعوا قيمة البرنامج كاملة بدون خصومات ،يحق لهم تسجيل مقعد
مجاني لنفس البرنامج يمكنهم من دعوة أصدقائهم او زمالئهم

إخالء المسؤولية
بالرغم من كل الجهود المبذولة لضمان أن المعلومات الواردة في هذا المنشور صحيحة في وقت النشر .مع ذلك  ،منتجات
وخدمات إمباور تخضع للتطوير المستمر و التحسين ولها الحق في تغيير المنتجات والخدمات من وقت آلخر .لن تتحمل إمباور أي
المسؤولية عن الخسارة أو الضرر الناشئ عن استخدام المعلومات في هذا المنشور .
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نسعى دوما لخلق قصص نجاح مع عمالئنا ونحرص على تصميم حلولنا
االستشارية والتطويرية لتمكين المنظمات من تحقيق التحول االستراتيجي

والرقمي ورفع المستوى االحترافي لمنسوبيها

السعادة في العمل

(011) 2252508

www.empower-sa.com

(+966) 558330895

@empower_ksa

training@empower-sa.com

@empower_ksa

6

Last Update: 29 April 2020

www.EMpower-sa.com

