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المـحتـويـات األساسية:

مقدمة:
الكاريزما تعطي صاحبها القدرة على تحمل المسئولية والتكيف؛ أي ممارسة المسئولية 
العمل  بمكان  والمتعلقة  الشخصية،  السياقات  مستوى  على  والمرونة  الشخصية 

والمجتمع، ووضع األهداف والمعايير العالية وتحقيقها، وتقبل الغموض.  

تم استخدام هذا المصطلح لإلشارة إلى نوع السلطة المقترنة بشخصية القائد وما يمتلكه 
من مواهب ذاتية، ويسمي البعض هذا النوع من القيادة بـ )بقيادة سحر الشخصية(؛ وذلك 
ألن القائد هنا يعتمد على السلوك المرن، وعلى االتصاالت الشخصية مع مرءوسيه؛ 

لغرض تحفيزهم، وإليصال ما يهمهم من معلومات وأفكار.

كما أن القائد الكاريزمي يفضل العمل في مواقف األزمة، معتمًدا على القيم التي تحفز 
المرءوسين فكرًيا وعقلًيا، معبًرا عن ثقته العالية بنفسه ومرءوسيه, وله شخصية ساحرة 

لآلخرين، ليست نابعة من السلطة الممنوحة من الموقع الرسمي والوظيفي للقائد.

من  ومقبولة  الحقيقيين،  القادة  لدى  موجودة  فردية،  خصائص  الكاريزمية  وللقيادة 
جسور  ومد  للمرءوسين،  الشخصية  اإلثارة  في  القائد  قدرة  تشكل  وهي  مرءوسيهم, 
الثقة والحماس فيما بينهم وبين قائدهم, كما أن له القدرة على دفع المرءوسين باتجاه 
األداء المتوقع؛ ألنه يمتلك رؤية مستقبلية قوية، باستطاعته أن يجعل اآلخرين يشعرون 

بحقيقتها، والحصول على مخرجات إيجابية.

األهداف :
تمكين المشارك من التميز فى األتى:

انواع الكاريزما	 
مفهوم الشخصية الكاريزمية	 
خصائص الشخصية الكاريزمية	 
أسس وأهمية الحوار والتأثير .	 
كيفية الحصول على الكاريزما	 
أساليب التميز في التعامل.	 
فوائد الكاريزما	 
المهارات الشخصية الكاريزمية	 
مهارات التواصل ولغة الجسد االحترافية	 
سحر الشخصية والذكاء العاطفى	 

الفئات المستهدفة:
المدراء 	 
رؤساء االقسام	 
المشرفين	 
المهتمين بإكتساب  الصفات الكاريزمية	 

الوحدة االولى :

استراتيجيات السحر الشخصي

نم ثقتك بنفسك:واعتزازك بذاتك	 
تعلم تكوين الرؤى:إللهام تابعيك	 
روج لنفسك ..إلظهار مواهبك وقدراتك	 
خاطر .. و لكن بحساب	 
استخدم لغة جسد إيجابية	 
تعلم " قراءة " اآلخرين بدقة	 
الثقافة وعمق التفكير	 

الوحدة الثانية :

الشخصية الكاريزمية فى اإلدارة

 	charisma الكاريزما والشخصية الجذابة
اول استخدام لمصطلح الكاريزما	 
العوامل التى تساهم فى ان يصبح الشخص ذو شخصية  جذابة	 
لماذا يتمتع البعض بالشخصية الكاريزمية دون غيرهم؟	 
صفات الشخصية القوية والجذابة	 
تطبيق عملى اختبار الكاريزما	 

الوحدة الثالثة :

التأثير الكاريزمى فى األخرين

التحلي بمشاعر قوية وفياضة	 
التمكن من مزامنة لغة الجسد مع الحوار	 
التفكير جيدا قبل التحدث	 
القدرة على إقناع اآلخرين	 
تقبل النقد من اآلخرين	 

الصبر والحفاظ على اإلبتسامة دائما	 
حسن معاملة الغير	 
اإلعتدال في التفاؤل	 

الوحدة الرابعة :

الكاريزما فى التعامل مع الناس والتأثير فيهم

المداخل السهلة إلى العقول والقلوب	 
االحترام والتقدير	 
التسامح والبحث عن العذر	 
ابحث عن العوامل المشتركة	 
اإلعجاب والثناء الصادق	 
خاطب الدوافع النبيلة	 
احفظ أسماء من تقابلهم	 
حافظ على االبتسامة	 

الوحدة الخامسة :

مهارات االلقاء والتحدث 

كيف ترفع ثقتك بنفسك	 
حوار مع النفس	 
مهارات الحوار والمناقشة	 
الصوت واالسلوب وفن الوقفات	 
المسح البصري للجمهور	 
مهارات الفكاهة والدعابة	 
التعبير االمثل للعيون ولغة الجسد	 
ردود افعال الجمهور االيجابية والسلبية	 



 

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 :........................)كاريزما الشخصية وفنون القيادة والتفكير المرن ®(

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. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


