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القيادة من خالل التأثير االجتماعي والذكاء العاطفي ®
قيادة اآلخرين باستخدام أساليب القيادة الفعالة في تحقيق النتائج المتميزة

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام
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مقدمة:
في  ما  يفعلوا  وأن  يكونوا  أن  من  تمكينهم  خالل  من  اآلخرين  تحسين  هي  القيادة   إن 
حولهم،  من  وإثارة  وإلهام  لتوجيه  قوية  وقادة  قيادة  إلى  تحتاج  األعمال  كل  وسعهم. 
للعمل معا وتحقيق هدف مشترك.  توفر هذه الدورة التدريبية، للمشاركين إطار عمل عام 
منهجي لتحليل حاالت التأثير المقنع. وسيتمكن المشاركون من تحديد التحديات المختلفة 
التي يواجهها االقناع ووضع االستراتيجيات المناسبة للتصدي لتلك التحديات واستخدام 
أدوات  بمجموعة  فقط  تزويدهم  ليس  هو  العام  والهدف   . العاطفي  الذكاء  مهارات 
في مختلف  مفيدة  المختلفة  األدوات  كيفية  فهم  أيضا مع  ولكن  النطاق،  اإلقناع واسعة 
الحاالت. وستتناول الدورة على وجه التحديد أربعة مواضيع عامة هي: استراتيجيات 
التأثير على المواقف الشخصية للناس؛ واستراتيجيات الذكاء العاطفي المتعلقة بالتعامل 
؛  والتحديات  المتغيرات  مواجهة  في  واالقناع   التأثير  واستراتيجيات  األشخاص؛  مع 
والمواقف التي تؤثر على استراتيجيات للتأثير على العوامل االجتماعية المؤثرة على 
لتحفيز  التأثير في اآلخرين. واستراتيجيات  التغيير، من خالل مهارات  قيادة  السلوك؛ 
االخرين على العمل . من المهم أن يكون لدى جميع  المؤسسات والشركات قادة فعالين 
األهداف  ويحددون  المشاركة  ثقافة  ويطورون  التنظيمية  البيئة  على  إيجاًبا  يؤثرون 

ويلهمون اآلخرين ويوجهون المؤسسة نحو النجاح.

ماسوف تتعلمه:  
كيف تصبح قائًدا أصياًل ومؤثًرا يلهم التغيير والنمو والتطور 	
كيفية أن تكون أكثر فعالية كقائد  وفهم أنماط القيادة المختلفة 	
كيفية بناء الثقة مع فريقك واستخدام اإلبداع كقائد 	
كيفية إنشاء رؤية مشتركة بين مؤسستك وفريقك 	
دراسة نظريات مختلفة حول القيادة والتركيز على القيادة الظرفية 	
تحديد المهارات الرئيسية المرتبطة بالذكاء العاطفي 	
كيفية تمكين االخرين والتأثير على السلوك  	
كيفية تحقيق النتائج داخل مؤسستك من خالل القيادة بالتأثير والذكاء العاطفي 	
تماسكا في  	 كيفية تحفيز فريقك على   تحقيق األهداف، وتحسين مهاراتهم وأكثر  

مواجهة التغيرات والتحديات

الفئات المستهدفة:
جميع الموظفين المهتمين بتحسين مهاراتهم القيادية.

المحتويات األساسية:

آليات القيادة المتمزية:

التقنيات الحديثة لقيادة التغير الجذري للتميز اإلداري. 	
مهام القائد اإلبداعي في البيئة للتغيير الجذري 	
مبادئ قيادة التغيير الجذري لتحقيق التميز 	
تنمية القيادة المتميزة من أجل التميز اإلداري 	

كسب المصداقية كقائد:

تحديد خصائص القائد الموثوق به 	
تأسيس مصداقيتك بحزم 	
المصادر الخمس لقوة أي قائد 	
بناء صورة مهنية ايجابية للقائد داخل المؤسسة 	
تغيير نمط التواصل حسب أعضاء الفريق والحالة 	
التحفيز من خالل التواصل 	
انشاء بيئة االشراك في العمل 	

كسب قلوب وعقول الناس من خالل التاثري:

ادارة توقعات الموظفين 	
بيع أفكارك للجمهور 	
إنشاء رسالة مقنعة تثير العواطف الصحيحة 	
إعادة كتابة الرسالة من السلبية إلى اإليجابية 	
إعادة كتابة الرسالة من غير الموضوعية إلى الموضوعية 	
تعديل رسالتك لتلبية احتياجات ورغبات وأسلوب الجمهور 	
القيادة والتواصل خالل األزمات 	

القائد الذكي عاطفيًا:

نظرة عامة حول الذكاء العاطفي 	
الذكاء الكامن والذكاء التواصلي 	
الحاصل العاطفي مقابل حاصل الذكاء 	
إطار كفاءة الذكاء العاطفي 	
مهارات الذكاء العاطفي الثمانية عشر 	
مناقشة أمثلة واقعية 	

القيادة والتفويض والتمكني:

التفويض: التعريف واألهداف والقواعد 	
مستويات التفويض 	
ما سبب عدم شيوع التفويض 	
إرشادات حول التفويض 	
أساليب اتخاذ القرار في دول الخليج 	
التمكين: التعريف 	
الطرق العشرة لتمكين الموظفين 	
هل مؤسستك مستعدة للتمكين؟ 	

القائد كمحفز للتغيري:

طبيعة التغيير 	
آلية )Kotter( للتغيير المكونة من ثمانية خطوات 	
التعامل مع مقاومة التغيير 	



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

)القيادة من خالل التأثير االجتماعي والذكاء العاطفي ®( 
قيادة اآلخرين باستخدام أساليب القيادة الفعالة يف تحقيق النتائج املتميزة

التــاريــخ :........................

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

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

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

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

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
c 1800 دوالر أمريكي للشخص الواحد ) اون الين (

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.


