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مقدمة:
مهما كانت الرؤية مقنعة أو مدى براعة االستراتيجية ، بدون التواصل القيادي، ال يوجد تنفيذ.  القدرة على كسب الثقة  وتحفيز وإلهام الوالء بشكل جماعي من اهم المهارات في بيئة 
االعمال الحديثة وعدم اليقين والغموض ، تم تصميم هذا التدريب من يوروماتيك على التواصل القيادي والموجه نحو النتائج بشكل فريد لتعزيز مهارات التواصل القيادية الخاصة 

بك على غرار أفضل قادة االعمال في العالم. ستتعلم تقنيات عملية لتشكيل رسائلك القيادية، وصقل صوت القيادة األصيلة، والمشاركة في محادثات قوية تحقق نتائج متميزة. 

اهداف البرنامج:
سيتمكن الماشركني مع هناية الربناجم من:

تحسين مهارات التواصل القيادي  �	
 بناء المزيد من الثقة و والمرونة و الوالء  �	
اتقان التعامل مع الصراع ونزع فتيل التوتر  �	
 التغلب على مقاومة التغيير  �	
 تحفيز االخرين وإلهامهم للعمل  �	
 حشد الدعم في المواقف الصعبة�	

الفئات المستهدفة:
 المديرون والقادة ورؤساء األقسام والمسرفين وكل من يطمح إلى منصب قيادي أو من المتوقع أن يتولى منصب قيادي. 

لماذا تشارك في هذا الدورة:
إذا أردت أن تطلق العنان لقدراتك وتصبح قائد خارج التصنيف�	
إذا أردت أن يكون لديك شخصية حاضرة وقوية بين الناس�	
إذا أردت أن تبني فريق قيادة استثنائي�	
إذا أردت أن تبني حدس قيادي�	
إذا أردت أن تصبح شخص أكثر حكمة�	
إذا أردت أن تبني االحترام والثقة بينك وبين فريق عملك�	
إذا أردت تعلم الرؤية من خالل عدسة القيادة�	
إذا أردت تعلم قراءة نفسك وقراءة الناس�	

أساليب التدريب:
	�)Lectures( المحاضرات العلمية
	�)Playing Role ( تمثيل األدوار
	�) Active Learning( األلعاب التدريبية الجماعية – التعلم الناشط
	�) Case study( الحاالت العملية
	�Workshops( ورش العمل
	�)Brainstorming( أساليب العصف الدماغي
	�)Team Works( فرق العمل
	�)In-depth Discussions( المناقشات المتعمقة
	�)Data Show( العرض االلكتروني
	�) Projects( المشاريع
التدريب العملي�	

المحتويات األساسية:
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المحتويات األساسية:

صوات القادة الفعالني - المايض واحلارض :

 وصف الحاالت النموذجية التي تتطلب مهارات محددة في التواصل القيادي، وقيّم مدى استخدامك للغة القيادة في هذه الحاالت �	

 تحديد خمس سمات للتواصل الفعال للقيادة وتقييم مدى إثباتك لتلك الصفات�	

 العثور عىل صوت القيادة :

 تعلم المكونين لصوت القائد  �	

 وصف العديد من أساليب التواصل القيادي ووصف أسلوبك المهيمن�	

 صياغة راسئل مقنعة تلهم العمل وُتنتج نتاجئ متمزية:

 تحديد النتائج المرجوة من رسالتك القيادية باستخدام مصفوفة النتائج  �	

 تشكيل رسالة القيادة�	

 أخذ زمام المبادرة :

 توليد الحضور والكاريزما التي تحظى باالحترام  �	

 إرسال رسائل واضحة تزيد من فهم الجمهور إلى أقصى حد�	

 تعيني االجتاه الذي تريد أن يصل اآلخرون إليه :

 توصيل رسالة واضحة وإلهام الرؤية والقيم  �	

 تفويض السلطة بطرق تدفع اآلخرين إلى تحمل المسؤولية�	

 ورشة عمل : التأثري عىل اآلخرين وإلهامهم يف العمل :

 تحديد العوامل التي ترفع من معنويات االخرين  �	

 أشعل الحماس في قلوب اآلخرين�	

 ورشة عمل : التدريب واإلراشد والتوجيه لتحسني األداء :

 تحفيز وتوجيه جلسات التدريب واالستشارة والتوجيه األصيلة�	

 ورشة عمل : معاجلة المواضيع الصعبة والمتشنجة بطرق تزنع فتيل التوتر :

 التعامل مع النزاعات والنزاعات العدائية�	



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

)مهارات التواصل القيادي والتأثير بالكاريزما وإلهام االخرين ®( 
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التــاريــخ :........................

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.


