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المحتويات األساسية:

الهدف من الدورة:
معرفة وفهم الموضوعات واالتجاهات الحديثة وافضل الممارسات في اإلرشاد وتنمية 
المهارات األساسية المستخدمة في اإلرشاد الفردي والجماعي من خالل التفاوض وفن 

اإلقناع والحوار.

الفئة المستهدفة :
القياديين ومدراء اإلدارات و رؤساء األقسام ,والمشرفين وكل من تتطلب طبيعة عمله 

وظيفة اإلرشاد والتوجيه.

محاور الدورة:
ماهية اإلرشاد و التوجيه �
دور المرشد �
العملية اإلرشادية �
طرق و أساليب التأثير الفعال �
فنون الحوار والمناقشة وفن اإلنصات واالستماع �
طرق احتواء المواقف الحرجة �
مهارات اإلقناع والحوار االيجابي �

أهداف البرنامج التفصيلية:
يهدف البرنامج التدريبى التعرف على :

عوامل نجاح الحوار واإلقناع واإلرشاد والتوجيه �
لماذا نتعلم مهارات الحوار واإلقناع والتوجيه واإلرشاد �
كيف تكتسب مهارات الحوار واإلقناع �
كيف تكون مقنع فعال ) قبل وآثناء وبعد اإلقناع ( �
القواعد األساسية للحوار واإلقناع واإلرشاد �
كيف تبنى الثقة فى النفس �
التحاور مع الشخصيات صعبة المراس �
أساسيات ومجاالت التوجيه واإلرشاد �
طرق واساليب ومبادىء التوجيه واإلرشاد �
أنواع اإلرشاد �
صفات المحاور الناجح �
الفرق بين التوجيه النفسى واإلرشاد النفسى �
األخطاء الواجب تجنبها فى عملية التوجيه واإلرشاد �
اساليب اإلقناع والتوجيه �
إدارة الذات ) أعرف ذاتك وأعرف اآلخرين ( حتى تكون محاور ومقنع فعال �
أعرف شخصيتك ) اختبارت علمية تساعدك على توجيه ذاتك وتوجيه اآلخرين ( �
مهارات االتصال والتواصل مع اآلخرين والتأثير فيهم �
أركان ومنظومة عملية االتصال الفعال �
األخطاء الستة فى الحديث والحوار �
القيادة ودورها فى عملية إرشاد وتوجيه وتحفيز العاملين �
أنواع التوجيه وأهدافه �
كيف يمكنك التفاعل والتأثير فى اإلخرين � الوحدة األولى:

إدارة الذات ) أعرف نفسك – أعرف األخرين (

مفهوم إدارة الذات �
تحليل صفاتك الشخصية التى تساعدك على الحوار واإلقناع والتأثير فى األخرين �
أعرف األخرين من خالل نافذة جوهارى �
حاالت الذات وتحليل العالقات التبادلية �
إرشادات التفاعل والتأثير فى األخرين �
كيف يمكنك استخدام الذكاء الوجدانى فى إدارة الحوار وإقناع األخرين �

الوحدة الثانية :
الحوار ) مفهومه وضوابطه وآدابه ومراحله (

مفهوم وأهداف الحوار �
األسباب الداعية إلى الحوار �
ضوابط وآداب الحوار �
صفات المحاور الناجح �
القواعد األساسية للحوار �
التحاور مع األفراد صعبة المراس �

الوحدة الثالثة :
مهارات واساليب اإلقناع

مفهوم وأهمية اإلقناع �
كيف تمتلك مهارات اإلقناع �
القواعد األساسية فى مهارة اإلقناع �
عوامل نجاح اإلقناع �
كيف يمكنك إقناع األخرين بفعالية �
مبادىء ومراحل ومحركات اإلقناع �
اساليب وطرق اإلقناع �

الوحدة الرابعة : 

أساسيات ومجاالت التوجيه واإلرشاد

أساسيات التوجيه واإلرشاد �
طرق واساليب االتوجيه واإلرشاد �
مجاالت التوجيه واإلرشاد �
أسس ومبادىء التوجيه واإلرشاد �
الفرق بين التوجيه النفسى واإلرشاد النفسى �
أنواع اإلرشاد �
األخطاء الواجب تجنبها فى عملية التوجيه واإلرشاد �

الوحدة الخامسة :

مهارات االتصال واإلقناع والتواصل مع األخرين

الدروس العملية المستفادة من نموذج االتصال الفعال �
أركان ومنظومة ومبادىء عملية االتصال �
عوائق االتصال وكيفية تجنبها �
األخطاء الستة فى الحديث واإلقناع �
مقومات نجاح عملية االتصال �
مراحل عملية االنصات �
فن الحديث واإلقناع �
مهارات القيادة واإلشراف وكيفية توجيه وإرشاد وتحفيز العاملين �



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

التــاريــخ :........................)استراتيجيات التوجيه ومهارات الحوار واإلقناع ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


