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التواصل مع الدبلوماسية واللباقة
والمهنية في إدارة المكاتب العليا ®

المحتويات األساسية:
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EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

المقدمة:
 لكي نكون ناجحين وفعالين في أي مكان عمل، نحتاج إلى أن نكون محترفين في نهجنا 
تجاه جميع الحاالت. سلوكنا ومهارات االتصال التي ترسل رسائل إلى اآلخرين. ولبناء 
الحالة  النظر عن  لباقة ودبلوماسية بغض  نمتلك  أن  المصداقية والحفاظ عليها، يجب 

التي نواجهها.

والمهنية في  واللباقة  الدبلوماسية  مع  " التواصل  المكثفة  التدريبية  الدورة  هذه  تتناول 
المنهجيات  العليا وفق افضل  المكاتب  التعريف بأعمال مدراء  العليا "  المكاتب  إدارة 
والممارسات العالمية، ويهدف هذا البرانامج التدريبي لتنمية مهارات مدراء المكاتب 
العليا و إمدادهم بأفضل الممارسات الفنية الالزمة ألداء العمل بالكفاءة اإلنتاجية العالية 
و تزويدهم بالخبرات و المهارات المتقدمة.  وعند االنتهاء من هذه الدورة، سوف يمتلك 
المشاركين الجدارة والكفاءة في التواصل مع الدبلوماسية واللباقة والمهنية في بيئة إدارة 

المكاتب العليا.

اهداف البرنامج:
اتقان تقنيات الدبلوماسية واللباقة لتزدهر في بيئة األعمال اليوم §	
 اكتساب وتعزيز والحفاظ على مصداقية قوية مع اآلخرين في مكان العمل §	
 تطوير مهارات االستماع أقوى وأكثر فعالية لالتصال أكثر فعالية §	
 التعرف على أنواع الشخصيات المختلفة وتحديد كيفية العمل مع كل منها §	
 التفاوض بنجاح دون سلطة رسمية  §	
 قيادة االجتماعات المنتجة التي تعود بالنفع على الجميع - وتضييع الوقت ال أحد §	
 تقديم التعليقات والتعامل مع الخالفات مع الدبلوماسية – حتى في المواقف §	

الساخنة 
 الحفاظ على عقلية إيجابية والتواصل المفتوح للتعامل بفعالية مع أي نوع من §	

الصراع

أساسياتاالتصال:

 الخطوط العريضة لنموذج االتصال التقليدي §	
 وصف عناصر االتصال الكلي §	
 توضيح التقنيات الرئيسية لتعزيز مهارات االتصال §	

التواصلمعاللباقةوالدبلوماسية:

 تحديد تقنيات واستراتيجيات االتصال بدبلوماسية ولباقة§	
 شرح فوائد الدبلوماسية واللباقة §	
 وصف االستراتيجيات لتجنب مشاكل االتصال الشائعة §	

تعزيزالمصداقيةوعالقاتالعمل:

 تلخيص أهمية المهارات الشخصية §	
 شرح استراتيجيات بناء التحالفات §	
 مناقشة ما هي السلوكيات الالزمة لتقديم المصداقية §	

مهاراتاالستماعالقوية:

 شرح فوائد االستماع  كمهارة§	
 وصف سمات المستمع الجيد §	
 تلخيص مفاتيح االستماع الفعال §	

التواصلمعأنواعمختلفةمنالشخصيات:

 تلخيص أنماط شخصية مختلفة وخصائصها §	
 وصف استراتيجيات االتصال المناسبة لكل نمط من أنماط الشخصية §	
 مناقشة كيفية العمل بفعالية مع أنماط شخصية مختلفة §	

اإلقناعاإليجابي:

 تلخيص استراتيجيات التفاوض §	

 تحديد تقنيات وأدوات اإلقناع §	

 وصف كيفية التعامل بشكل مثمر مع االعتراضات والمقاومة §	

االجتماعاتاإلنتاجيةالرائدة:

 صياغة طرق للتواصل والقيادة والمشاركة بفعالية في االجتماعات §	

التغلب غبى عقبات االتصال في االجتماعات §	

 تلخيص استراتيجيات االستجابة للتحديات والتعليقات واألسئلة §	

التواصلمعاللباقةفيالمواقفالصعبة:

 وصف أفضل تقنيات االتصال الستخدامها في المحادثات الصعبة §	

 استراتيجيات صريحة للتعامل بفعالية مع الخالفات أو سوء الفهم §	

 توضيح األساليب التي تساعد على التركيز على الحصول على رسالة صحيحة §	

إدارةالتعارضاتومنعمشاكلاالتصال:

 وصف كيفية استخدام عقلية إيجابية وبناءة §	

 شرح التكتيكات للتعامل مع صراعات اآلخرين §	

 تحديد طرق منع أو تقليل السلوك الدفاعي §	



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 :........................)التواصل مع الدبلوماسية واللباقة والمهنية في إدارة المكاتب العلیا ®( 

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.


