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المحتويات البرنامج:

كفاءة التواصل والدبلوماسية مع اآلخرين:

	wمعنى االتصال، عناصره، أشكاله

	wمعوقات االتصال

	wطرق جيدة لالتصال برئيسك

	wاحرص على أن تكون أفضل المدراء

	wطرق االتصال

	wقائمة بمتطلبات االتصال الفعال

	wكيف تحسن اتصالك بمرؤوسيك؟

	wكيف تحقق النجاح في التواصل مع اآلخرين واألسباب التي قد تؤدي إلى الفشل

	wأهمية الحفاظ على المظهر واألسلوب عند التعامل مع اآلخرين

	wالتعرف على األساليب الجيدة في الحديث للحصول على انتباه اآلخرين

	wماذا تفعل عندما تتحدث إلى اآلخرين؟

	wحاالت وتطبيقات عملية

أتيكيت احلديث وإدارته وفن الرد الذكى:

	wاألحاديث الودية والعميقة

	wالحوارات العميقة ومواصفاتها وطرق ممارستها

	wمهارات اإلنصات واإلتصال الفعال

	wمواصفات اللباقة وكيفية التحدث بلباقة

	wالكلمات جاذبة األنتباه وقواعد أتيكيت الحديث

	wالتواصل اللفظى وغير اللفظى

	wفن الرد الذكى

	wالمفهوم الدولى والقواعد اإليجابية الحاكمة للغة الجسم وإيماءاته المختلفة

	wحاالت وتطبيقات عملية

مقدمة:

يعتقد كثير من الناس أّن الدبلوماسي أو الدبلوماسية تعني السفراء ورجال السلك الدبلوماسي في الدولة. إاّل أنّه وحسب تعريفها تعني: الشخص الذكي الراقي الذي يتصف بأسلوب 

حوار جميل يستطيع من خالله الخروج من األزمات بسرعة وسهولة تاّمة. كما أنّه عبر دبلوماسيته يجد الحل الجذري للمشكالت. وصفات الشخص الدبلوماسي كما حدَّدها )هارولد 

نيكسون( هي المصداقية والرقة والهدوء والصبر والتواضع واألخالق الطيِّبة.

أهداف الدورة:

	wتنمية مهارات المشاركين فى التواصل والدبلوماسية مع اآلخرين

	wإلمام المشاركين بالمهارات الالزمة التى تساعدهم على تقديم أنفسهم وأفكارهم بأكثر الطرق فعالية وكفاءة

	wإكساب المشاركين مهارات التأثير واإلقناع وتطوير مهاراتهم فيها لتحقيق الفعالية والكفاءة اإلدارية

	w تعريف المشاركين بآليات تفعيل مهارات التأثير واإلقناع فى بيئة العمل بفعالية وكفاءة

	wتنمية مهارات المشاركين فى أتيكيت الحديث وإدارته وفن الرد الذكى

	wإكساب المشاركين مهارات دبلوماسية اإلدارة فى التأثير واإلقناع إلحداث التغيير والتطوير
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اإلبداع ىف اإلقناع والتأثري ىف اآلخرين:

	wالسر األساسي في التأثير في اآلخرين

	wكيف تدفع اآلخرين للعمل من أجلك؟

	wكيف يمكن السيطرة على تصرفات اآلخرين؟

	wكيف يمكن ترك انطباع جيد في نفوس اآلخرين؟

	wكيف تنتقد اآلخرين؟

	w.المحاورات الست للتأثير وإقناع اآلخرين

	wكيف تتعامل مع الناس بنجاح؟

	wكيف تشعر من أمامك بالود من أول لحظة؟

	wحاالت وتطبيقات عملية

آليات تفعيل مهارات اإلقناع والتأثري ىف اآلخرين:

	wاالتصال غير الشفهي ولغة الجسد – استخدامها لتعزيز وضعك

	wاستخدام صوتك لصالحك – النبرة، والسرعة، واألسلوب

	wتقديم العروض الشخصية – إحداث التأثير الصحيح

	wاكتشاف معوقات االتصال الفعال والتغلب عليها

	wاإلتصال وعملية اإلقناع والتأثير فى اآلخرين

	w: االتصال اإليجابي والجازم

	w"أن تقول "نعم" وأنت تعلم أنك يجب أن تقول "ال

	wالتعبير عن آرائك بأسلوب مباشر وفعال

	wالمشاركة في االجتماعات وكسب تعاون اآلخرين

	wاستخدام اللغة اإليجابية الفعالة

االتصال المقنع والمؤثر:

	wالتعبير عن آرائك، وأفكارك، وطلباتك بثقة

	wاالتصال المقنع، كسب موافقة اآلخرين

	wالتأكد من أن اتصالك واضح، ومحدد، وسهل الفهم

	wفهم واكتساب مهارة إنصات أكثر حيوية وفعالية

	wتعزيز مهارات االستجواب لديك

	wحاالت وتطبيقات عملية

دبلوماسية اإلدارة ىف التأثري واإلقناع إلحداث التغيري والتطوير:

	wمثلث المهارات

	wالمقصود بالمهارة الكالمية

	wمراحل التعلم والتغيير

	wأنواع الذكاء

	wالبارادايم

	wبارادايم اإلقناع وقوانينه

	w)قوانين اإلقناع )أو مبادئ اإلقناع

	wالقصة طريق سريع للتأثير

	wالشخصية الكاريزماتية

	wاترك الخوف وراء الكواليس

	wاستثمر الصور في التأثير على الجمهور

	wبين المنطق والعاطفة

	wHertzberg أهم 6حوافز عند الناس وفقا لنظرية

	wحاالت وتطبيقات عملية



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 :........................)أتيكيت الدبلوماسية مع اآلخرين وفنون الرد الذكي ®(

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.


