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TM يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

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

 مهارات وفنون كاريزما القيادة والحضور القيادي

https://euromatech-me.com/فئة-البرامج/الإدارية-والقيادية-وتطوير-الذات
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 مهارات وفنون كاريزما القيادة والحضور القيادي

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

المـحتـويـات األساسية:

مقدمة:

المستوى  على  للموظفين  فيه  مرغوبا  النجاح  تجعل  ألنها  مهمة  الكاريزمية   القيادة 

مشتركة  رؤية  فريقهم حول  وتحفيز  إللهام  بجد  الكاريزميون  القادة  يعمل  الشخصي. 

ومقنعة مع القيم األساسية المشتركة. معظم الصفات التي تظهر  القادة الكاريزميون هي 

تحسين الروح المعنوية في مكان العمل، وتشجيع العمل الشاق ومساعدة فريقهم على 

على  للتغلب  خاص  بشكل  مناسب  أسلوب  وهو  به.  يقومون  الذي  العمل  في  الفخر 

التحديات وبناء فريق قوي ومتماسك يعمل جميعا لتحقيق نفس الغرض.

وجد ان القائد القادر على التواصل السليم وتوجيه مشاعره أثناء ذلك ومشاعر اآلخرين 

النبيل هو من أقوى المقدرات، وتعتبر  القيادة الكاريزمية من أهم  والتأثير فيهم بهدفه 

النماذج التي تستخدم ذكاء المشاعر في معظم أدوار القيادة السلوكية،  في هذه الدورة " 

القيادة الكاريزمية : القيادة بذكاء المشاعر" ،  سيتم تعزيز مهارات وكفاءات وجدارات 

المشاركين على هذا النمط من القيادة والصفات األكثر شيوعا للتميز واالبداع القيادي 

في االعمال.

أهداف البرنامج:

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

اتقان مهارات وكفاءات وجدارات  القيادة الكاريزمية	 

الوعي الّذاتي باألفكار والمشاعر والقدرة على توجييها في إتجاهات مختلقة	 

امتالك المهارات االجتماعية والتواصل مع عواطف المرؤوسين	 

التميز في التعامل مع االخرين وتحسين الروح المعنوية في مكان العمل	 

التميز في الهام اآلخرين واتقان طرق التوجيه وإصدار التعليمات بطريقة كاريزمية	 

إتقان مهارات اإلقناع وتوظيف الذكاء العاطفي في التاثيرعلى االخرين	 

سحر الشخصية والذكاء العاطفي في التعامل و كسب اآلخرين وحسن االتصال	 

الفئات المستهدفة:

المدراء ، رؤساء األقسام ، المشرفين وكافة المرشحين لمناصب قيادية.

استراتيجيات السحر الشخصي:

نم ثقتك بنفسك:واعتزازك بذاتك	 
تعلم تكوين الرؤى:إللهام تابعيك	 
روج لنفسك ..إلظهار مواهبك وقدراتك	 
خاطر .. و لكن بحساب	 
استخدم لغة جسد إيجابية	 
تعلم " قراءة " اآلخرين بدقة	 
الثقافة وعمق التفكير	 

الشخصية الكاريزمية فى اإلدارة:

 	charisma الكاريزما والشخصية الجذابة
اول استخدام لمصطلح الكاريزما	 
العوامل التى تساهم فى ان يصبح الشخص ذو شخصية  جذابة	 
لماذا يتمتع البعض بالشخصية الكاريزمية دون غيرهم؟	 
صفات الشخصية القوية والجذابة	 
تطبيق عملى اختبار الكاريزما	 

التأثير الكاريزمى فى األخرين:

التحلي بمشاعر قوية وفياضة	 
التمكن من مزامنة لغة الجسد مع الحوار	 
التفكير جيدا قبل التحدث	 
القدرة على إقناع اآلخرين	 
تقبل النقد من اآلخرين	 
الصبر والحفاظ على اإلبتسامة دائما	 
حسن معاملة الغير	 
اإلعتدال في التفاؤل	 

الكاريزما فى التعامل مع الناس والتأثير فيهم:

المداخل السهلة إلى العقول والقلوب	 
االحترام والتقدير	 
التسامح والبحث عن العذر	 
ابحث عن العوامل المشتركة	 
اإلعجاب والثناء الصادق	 
خاطب الدوافع النبيلة	 
احفظ أسماء من تقابلهم	 
حافظ على االبتسامة	 

مهارات االلقاء والتحدث:

كيف ترفع ثقتك بنفسك	 
حوار مع النفس	 
مهارات الحوار والمناقشة	 
الصوت واالسلوب وفن الوقفات	 
المسح البصري للجمهور	 
مهارات الفكاهة والدعابة	 
التعبير االمثل للعيون ولغة الجسد	 
ردود افعال الجمهور االيجابية والسلبية	 



 

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 :........................)  مهارات وفنون كاريزما القيادة والحضور القيادي(

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. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


