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مقدمة:
هذا البرنامج التفاعلي للغاية . يجمع  بين مهارات التواصل ومهارات التعامل مع اآلخرين ويكشف عن أدوات مجربة ومختبرة تستخدمها العديد من المؤسسات والشركات الكبرى 
نتائج شخصية وتنظيمية ناجحة وسوف يستكشف المشاركين أساليبهم السلوكية والقيادية ويتعلمون كيفية إشراك الموظفين وتطويرهم بشكل كامل باستخدام أحدث  التي تحقق 
التقنيات المبنية على البرمجة اللغوية العصبية والذكاء العاطفي.  وأيضا استكشاف الفن العملي للتواصل مع المجموعات والجمهور األكبر في عالم األعمال اليوم والذي  تعد 
مهارات التقديم بوضوح وثقة مهارة قيادية متزايدة القيمة ، ومع ذلك يخشى الكثير من الناس التواصل مع المجموعات والجمهوراألكبر. ستأخذ هذه الدورة  ضغوط تقديم العرض 
التقديمي من خالل تقديم سلسلة من االستراتيجيات التي تسهل العروض التقديمية المثالية وتعطي حضور لقائد مقدم العرض هذا البرنامج عملي للغاية . سيكون لدى المشاركين 
فرصة كبيرة للتدرب في بيئة داعمة. سيتعلمون كيفية تنظيم موادهم وإنشاء عروض تقديمية جذابة لجماهيرهم  إن استخدام لغة الجسد الفعالة ، وأهمية النغمة واإلسقاط والحاجة 

الماسة إلى تكوين انطباع مبكر جيد ، كلها مجاالت تؤخذ بعين االعتبار لضمان فهم شامل لمبادئ التواصل مع الحضور والجماهير.

اهداف البرنامج: 
تطوير مهارات التواصل والقدرات التي يمكن استخدامها على الفور في مكان العمل�	
التعرف على أساليب التواصل الشخصية والتفضيالت السلوكية التي تؤثر على تأثيرنا على األشخاص والمجموعات األخرى�	
تطوير استراتيجيات لخلق بيئة عمل إيجابية و إدارة النزاع على نحو فعال�	
التعرف على اختالف األنماط السلوكية ، وتعلم كيفية التكيف معها من أجل بناء عالقة دائمة�	
تحديد المكونات األساسية للعرض التقديمي الرائع وكيفية تنفيذها في الممارسة العملية�	
تعلم كيفية استخدام لغة الجسد والصوت والنغمة المناسبة من أجل خلق انطباع أول إيجابي ودائم في كل موقف وعرض�	
بناء وجود مسيطر للتواصل مع ترك تأثير�	

مخرجات البرنامج:
سوف يتمكن الماشركون من ان:

يطورون المهارات األساسية للقيادة والتواصل كقائد�	
يفهمون أدوات العمل المبتكرة من البرمجة اللغوية العصبية والذكاء العاطفي والتقنيات السلوكية ويكونوا قادرين على نمذجة تلك المهارات في التعامل مع اآلخرين�	
يظهرون الثقة أمام الزمالء والعمالء�	
يستخدموا  نماذج التواصل الواضحة من أجل الحفاظ على العالقة المهنية�	
يتعلمون كيفية استخدام لغة الجسد والصوت والنغمة المناسبة من أجل خلق انطباع أول إيجابي ودائم في كل موقف�	
يكونوا قادرين على إنشاء عرض تقديمي مثير لإلعجاب من اإلعداد إلى األداء المتوافق مع احتياجات الجمهور�	
يتعلمون كيفية إسقاط الصوت بثقة وتأثير�	
يضعون عرًضا تقديمًيا لزيادة الوضوح وتعزيز الحضور وجذب انتباه الجمهور�	

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�	

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�	

التواصل المتقدم ومهارات التعامل مع اآلخرين وكيفية بناء عالقة 
دامئة:

فن بناء عالقة دائمة�	
كيفية تحديد السمات السلوكية والرد عليها�	
كيفية تعديل سلوكك الخاص ليتناسب مع سلوك اآلخرين�	
شحذ حواسك إلى اإلشارات التي يرسلها لك اآلخرون�	
التواصل مع الزمالء والعمالء على مستوى يخلق ثقة والتزاًما أعمق�	
وضع نفسك في مكان شخص آخر لتقدير أفضل لتجاربه ودوافعه�	
قراءة لغة الجسد لفهم كيف يفكر اآلخرون ويستجيبون لك�	

الوعي الذايت:

المفاهيم األساسية للبرمجة اللغوية العصبية�	
العالقات بين البرمجة اللغوية العصبية والذكاء العاطفي�	
ربط مشاعرك لزيادة الوعي الذاتي�	
إثارة العواطف�	
مالحظة رسائلك الالواعية واتباع الحدس الخاص بك�	
الحديث عن النفس وماذا يعني�	
التسلسل الهرمي لالحتياجات لماسلو�	

التواصل الواضح:

تقنيات االستماع وطرح األسئلة القوية�	
أنماط التفكير�	
مرشحات التواصل�	
استخدام االستعارات�	
الطرائق الفرعية�	
المواقف الحسية�	
مناخات الثقة�	
النتائج بشكل جيد�	
تمارين التواصل�	

التعاطف:
مراجعة كيفية شحذ حواسك لإلشارات التي يرسلها إليك اآلخرون�	
االنطباعات األولى للتواصل�	
أسرار لغة الجسد�	
كيف نتواصل�	
مرشحات التواصل�	
فهم علم الكذب�	
أساليب التعلم�	
النمذجة - كيف يفعل اآلخرون األشياء�	

التحفزي:
المستويات المنطقية للتغيير�	
أهمية القيم في التحفيز�	
انتزاع القيم لنفسك و للمنظمة�	
أسرار الدافع�	
تحديد األهداف التي تحفز�	
خلق مستقبل إيجابي لمنظمتك�	

مهارات العرض المتقدم : اللبنات األاسسية للعروض الفعالة:
الفشل في التحضير هو االستعداد للفشل�	
المخاوف والمخاوف بشأن التقديم�	
العمل معا وعملية ردود الفعل�	
العرض مسبق اإلعداد حول موضوع االختيار الشخصي. العرض�	
مفتاح التعلم والنتائج�	
تنظيم العرض التقديمي - من؟ ماذا؟ و لماذا؟�	

سيكولوجية التقديم: التحكم يف النفس والتوتر والعواطف:
المخاوف العشرة األوائل - المخاوف الغير منطقية من التقديم�	
التعامل مع ردود الفعل العصبية�	
اإلسقاط الصوتي: القصص والحكايات�	
سيكولوجية تقديم )الدماغ األيسر واأليمن( والحفاظ على اهتمام الجمهور�	
التردد الصوتي العالي –البرمجة اللغوية العصبية - االستفادة من تقنيات منارة �	

الجمهور 

 صياغة راسئل مقنعة تلهم العمل وُتنتج نتاجئ متمزية:
 تحديد النتائج المرجوة من رسالتك القيادية باستخدام مصفوفة النتائج  �	
 تشكيل رسالة القيادة  �	
 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  �	
 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  �	
 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

)قيادة الحضور: مهارات التواصل والتقديم المتقدم ®( 
كيف يلهم القادة ويؤثرون ويحققون النتائج 

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.


