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مقدمة:

كيف تكتسب الكاريزما لتكون شخصية قيادية وتمتلك القوة التي ال يعرف الكثير من الناس استخدامها للتأثير على اآلخرين؟. الكاريزما هي الجاذبية المقنعة وسحر الشخصية الذي 
يمكن ان يلهم اآلخرين وتعرف بأنها  تجعل المرء مفضاًل لجاذبيته، قد يكون جزء منها فطرياً يولد مع اإلنسان أو مكتسباً يمكن التدرب عليه وامتالكه. الكاريزما لها عالقة وثيقة 
بالثقة بالنفس والقدرة على اإلقناع والتأثير في اآلخرين اكتساب الكاريزما ألي فرد سوف يساعده على النجاح والتقدم في كل المجاالت الحياتية الشخصية والمهنية على حد سواء.

التدريبية، تستهدف  تنمية ملكات المشاركين اإلبداعية وتدريبهم على أسرار الجاذبية االجتماعية التي تتميز بصفات غير عادية مؤثرة قادرة على تغيير اتجاهات  هذه الدورة 
اآلخرين وآرائهم. واكتساب الكاريزما لتكون شخصية قيادية تمتلك القوة التي ال يعرف الكثير من الناس استخدامها للتأثير على اآلخرين، وستقدم للمشارك أدوات وأساليب كيفية 
الوصول إلى منابع الكاريزما في شخصيته ويشع بها على اآلخرين من حوله ، وسوف يتدرب على كيفية الثقة في قدراته اإليجابية الفريدة وتطويرها وتشاركها مع اآلخرين،  
ويصبح ممن لديهم شخصية كاريزمية وذكاء اجتماعي فعال،  ومع انتهاء فعاليات الدورة سيمتلك المشاركين والمشاركات اهم المهارات والمعلومات المتعلقة بالكاريزما واتيكيت 

العمل اإلداري والتي سيتم عرضها خالل أيام الدورة.

أهداف البرنامج:

يهدف البرنامج التدريبى التعرف على :

	wمفهوم وعناصر كاريزما الشخصية
	wالعوامل التى تساعد على زيادة الكاريزما لدى االنسان
	wمجاالت الشخصية الكاريزمية
	wخصائص الشخصيىة الكاريزمية وكيف يمكن اكتسابها
	wالكاريزما والشخصية الجذابة
	wفوائد الكاريزما
	wاستراتيجيات السحر الشخصى
	wكيف تجعل نفسك أكثر جاذبية وتأثيرا
	wهل يمكن تدريب نفسك على أن تكون أكثر جاذبية وتأثيرا
	wجاذبية العالقات والذكاء االجتماعى
	wإعادة تحديد وصف الشخصية
	wكيف تتميز عن اآلخرين وتسوق مهاراتك
	wهل الكاريزما فطرية أم مكتسبة
	wالذكاء االجتماعى وعالقته بمهارات االتصال التنظيمى
	wالعالقة بين الذكاء االجتماعى والشخصى وتوجه الثقة
	wأنواع وخصائص الذكاء االجتماعى
	wنظريات الذكاء االجتماعى
	wمواصفات الشخص االجتماعى ذو الذكاء االجتماعى
	wكبف نتوقف عن التحيز آلرائنا ومعتقداتنا
	wكيف تعدل قناعتك وتثق فى قدراتك

الفئة المستفيدة:

	wجميع العاملين باألقسام وإدارات المؤسسة وجميع رؤساء األقسام ومدراء اإلدارات ومن يرغب أن يكون ذو شخصية كاريزمية
	wمن يتم تأهيله لشغل المناصب القيادية
	wجميع العاملين بإدارات العالقات العامة وإدارة الموارد البشرية والمتحدثين الرسميين للمؤسسات ورجال اإلعالم
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الوحدة األولى :

منطلقات فكرية ىف الشخصية الكاريزمية وجاذبية العالقات

	wمفهوم وعناصر كاريزما الشخصية

	wالعوامل التى تساعد على زيادة الكاريزما لدى االنسان

	wمجاالت الشخصية الكاريزمية

	wوكيف يمكن اكتساب كاريزمية الشخصية

	wالكاريزما والشخصية الجذابة

	wفوائد الكاريزما

	wكيف تجعل نفسك أكثر جاذبية وتأثيرا

الوحدة الثانية :

خصائص الشخصية الكاريزمية وكيفية اكتاسهبا

	wهل يمكن تدريب نفسك على أن تكون أكثر جاذبية وتأثيرا

	wخصائص الشخصية الكاريزمية

	wجاذبية العالقات والذكاء االجتماعى

	wإعادة تحديد وصف الشخصية

	wكيف تتميز عن اآلخرين وتسوق مهاراتك

	wهل الكاريزما فطرية أم مكتسبة

الوحدة الثالثة : 

جاذبية العالقات والذكاء االجتماعى

	wمفهوم وأهمية جاذبية العالقات والذكاء االجتماعى

	wإعادة تحديد وصف الشخصية

	wكيف تتميز عن اآلخرين وتسوق مهاراتك

	wهل الكاريزما فطرية أم مكتسبة

	wالذكاء االجتماعى وعالقته بمهارات االتصال التنظيمى

	wالعالقة بين الذكاء االجتماعى والشخصى وتوجه الثقة

الوحدة الرابعة :

مهارات زيادة الذكاء االجتماعى

	wمفهوم الذكاء االجتماعى

	wمهارات لزيادة الذكاء االجتماعى

	wمواصفات الشخص االجتماعى ذو الذكاء االجتماعى

	wكبف نتوقف عن التحيز آلرائنا ومعتقداتنا

	wكيف تعدل قناعتك وتثق فى قدراتك

	wتنمية مهارات االنصات

	wفن التوجيه واإلرشاد

	wأنواع الذكاء االجتماعى

الوحدة الخامسة :

صور ونظريات الذكاء االجتماعى وعالقته مبهارات االتصال التنظيمى

	wلذكاء االجتماعى وعالقته بمهارات االتصال التنظيمى

	wالعالقة بين الذكاء االجتماعى والشخصى وتوجه الثقة

	wخصائص الذكاء االجتماعى

	wنظريات الذكاء االجتماعى

	wمواصفات الشخص االجتماعى ذو الذكاء االجتماعى

	wكبف نتوقف عن التحيز آلرائنا ومعتقداتنا



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

التــاريــخ :........................)الكاريزما اإلدارية وفن التأثير على اآلخرين ®( 

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.


