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يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
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برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

قوة الكاريزما
والشخصية المؤثرة والملهمة ®

صناعة الكاريزما المهنية واالجتماعية
وفن قوه الشخصية والتأثير في االخرين
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مقدمة:

تُعّرف الكاريزما واإللهام والتأثير، على أنها القدرة على جذب وسحر اآلخرين والتأثير عليهم، تتمحور هذه الدورة التفاعلية قوة الكاريزما والشخصية المؤثرة والملهمة حول 

تعريف قوة الكاريزما وأهمية الحضور إلى جانب إبراز الصفات األساسية )التركيز على الداخل، الثقة، التواصل، تمكين اآلخرين، منبهات العقل الباطن، ذكاء اإلقناع(.

اتجاهات اآلخرين وآرائهم.  تغيير  قادرة على  تتميز بصفات غير عادية مؤثرة  التي  الجاذبية االجتماعية  المشاركين وتدريبهم على أسرار  تنمية مهارات  الدورة تستهدف  هذه 

واكتساب الكاريزما لتكون شخصية قيادية تمتلك القوة للتأثير على اآلخرين، وستقدم للمشارك أدوات وأساليب كيفية الوصول إلى منابع الكاريزما في شخصيته ويشع بها على 

اآلخرين من حوله، وسوف يتدرب على كيفية الثقة في قدراته اإليجابية الفريدة وتطويرها وتشاركها مع اآلخرين، ويصبح ممن لديهم شخصية كاريزمية وذكاء اجتماعي فعال، 

ومع انتهاء فعاليات الدورة سيمتلك المشاركين والمشاركات أهم المهارات والمعلومات المتعلقة بالكاريزما وفوة الشخصية.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

اكتساب الشخصية الجذابة و المحبوبة وذات كاريزما، لتعزيز قدرتهم على التواصل والتفاعل مع اآلخرين بطريقة مميزة وفريدة 	

تطبيق تقنيات الكاريزما ولغة الجسد في الحياة الّشخصيّة والعمليّة وإبهار الذات واآلخرين 	

تعلم فنون كاريزما القيادة والتأثير في اآلخرين 	

اكتساب القدرة على إيصال صورتهم وانطباعاتهم صحيحة لآلخرين. 	

القدرة على التصرف بإيجابية في المواقف السلبية والتعّرف على األشخاص صعبي المراس وكيفية التعامل معهم. 	

استخدام مهارات التأثير المختلفة وتوظيفها بحسب اختالف المواقف 	

ممارسة االستراتيجيات المختلفة للتأثير على اآلخرين عاطفياً وعقلياً 	

تقدير المسافات التي يجب تركها بينهم وبين اآلخر تبعاً للمواقف واتيكيت التعامل مع اآلخرين. 	

المنهجية:

توّظف هذه الدورة التدريبية مزيجاً من أساليب التدريب التفاعلية مثل ، المحاضرات والفيديوهات حول فن الكاريزما والّجاذبيّة الّشخصيّة  والعروض التقديمية من المستشار 

والمشاركين ولعب األدوار )المعّدة مسبقاً والمرتجلة( ومجموعة من التمارين والتدريبات حول امتالِك الّشخصيّة الكاريزميّة المميّزة. وعرض مقاطع الفيديو ومناقشتها والتمارين 

الفردية والجماعية.

الفئات المستهدفة:

هذه الدورة مصممة لتلبي احتياجات الموظفين والمهنيين ولكل من يريد الحصول على شخصية جذابة ومؤثرة 	

جميع العاملين باألقسام وإدارات المؤسسة وجميع رؤساء األقسام ومدراء اإلدارات ومن يرغب أن يكون ذو شخصية كاريزمية 	

من يتم تأهيله لشغل المناصب القيادية 	

جميع العاملين بإدارات العالقات العامة وإدارة الموارد البشرية والمتحدثين الرسميين للمؤسسات ورجال اإلعالم 	
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المحتويات األساسية:

مقدمة عامة عن مفهوم الكاريزما:

مهارات ومميزات الشخصية الكاريزمية وأنواع الكاريزما 	
صفات الشخصية الكاريزمية  	
أسرار الشخصية الساحرة وفنون التأثير في الناس بإيجابية. 	
االتّصاف بالعاطفة في التعامل مع اآلخرين والحديث معهم   	
القدرة على إعطاء رسائل صامتة 	
القدرة على قراءة المشاعر بذكاء وبناء األلفة والقيادة 	

الشخصية الكاريزمية وجاذبية العالقات:

تعريف الكاريزما بشكل عام وفي بيئة العمل بشكل خاص 	
الكاريزما ودورها في الحياة العملية 	
التعرف على أنماط الشخصية في بيئة العمل 	
فن اإلتيكيت في المواقف في بيئة العمل وفي الحياة الشخصية 	
تطبيق مهارات اإلتيكيت اإلداري 	

خصائص الشخصية الكاريزمية وكيفية اكتاسهبا:

خصائص الشخصية الكاريزمية 	
جاذبية العالقات والذكاء االجتماعي 	
إعادة تحديد وصف الشخصية 	
كيف تتميز عن اآلخرين وتسوق مهاراتك 	
امتالك الثقة بالنفس 	
امتالك المقدرة على رواية القصص بشكل جيّد 	
اجادة أساليب التواصل البصري 	
اإلهتمام بالذكاء العاطفي كي تكتسب كاريزما 	
اتقان فن الصمت وفن الكالم 	
فنون كاريزما القيادة والتأثير في اآلخرين 	
كيف تؤثر في الناس بمهارات قيادية عالية 	
ورشة عمل : خطوات فعالة تجعلك شخصية محبوبة ومقبولة لدى الجميع 	

الفئات الرئيسية للشخصية الكاريزمية:

أنماط الشخصية الكاريزمية في بيئة العمل. 	
نظرة عامة على اختبارات أنماط الشخصية العالمية. 	
مهارات التعامل مع مختلف األنماط واستثمارها في بيئة العمل. 	

مهارات اإلتيكيت اإلداري:

مفهوم البروتوكول واالتيكيت والمجاملة في الحياة 	

مهارات اإلتيكيت اإلداري. 	

اآلداب العامة للمجاملة وتطبيقها في بيئة العمل. 	

أصول التحية والمصافحة. 	

مهارات التأثري )أسس القوة(:

تعريفات مهارات التأثير وأسس القوة 	

تغيير أسس القوة 	

استخدام أسس القوة في إقناع اآلخرين 	

تحديد طرق توثيق العالقات في جميع مستويات المؤسسة 	

استيعاب الشخص الذي تحاول التأثير عليه وإقناعه من خالل اتباع أسلوب مرن 	

إقناع اآلخرين بأفكارك والنجاح في تطبيق التغيير 	

التأثير على اآلخرين عبر إظهار الثقة بالنفس دون المبالغة في الضغط 	

استراتيجيات تنمية الصفات الشخصية )الكاريزما( 	

تدريب القيادة لتنمية مهارات التأثير والقوة  	

فن التأثري عىل سلوكيات اآلخرين عاطفيًا وعقليًا:

التأثير وسيكولوجية اإلقناع 	

قوة التغيير الشامل 	

خطة العمل لتنمية مهاراتك في حل النزاعات والتأثير ضمن أي مستوى في  	

المؤسسة

قيادة اآلخرين من خالل التأثري واإللهام:

تعريف القيادة الكاريزمية 	

القيادة التحويلية والكاريزما 	

نموذج عن القيادة الكاريزمية 	

عوامل القيادة الكاريزمية 	

حاالت عملية وتطبيقية 	



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

)قوة الكاريزما والشخصية المؤثرة والملهمة(
صناعة الكاريزما المهنية واالجتماعية وفن قوه الشخصية والتأثير في االخرين

التــاريــخ :........................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل 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.


