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مقدمة:

يتطلب تعقيد عالم األعمال اليوم أن يكون المدراء والقادة قادرين على التواصل على مستويات متعددة. يلعب التواصل دوًرا حاسًما في ليس فقط التغلب على التحديات في القيادة 

ولكن أيًضا في تقوية الروابط بين الموظفين ، وتتطلب القيادة الفعالة معرفة كيفية التواصل مع المجموعات المختلفة داخل المنظمة، ويهتم القادة اإلداريون دائما بأن تصل آراءهم 

ووجهات نظرهم وتعليماتهم إلى العاملين، وفي الوقت نفسه يهتم هؤالء القادة أن يتعرفوا على آراء العاملين ووجهات نظرهم ومشكالتهم  وهذا يمكن تحقيقه عن طريق نظام 

اتصال فعال ذي اتجاهين.

تتناول هذه الدورة ، عناصر نجاح التواصل والقيادة ، وتجمعهم معا بطريقة شاملة وعملية ، من اإلعداد وتنظيم األفكار إلى تحليل الواقع العملي ، يحصل المشاركون في هذه 

الدورة على فرصة اكتشاف المواهب الخفية ، وممارسة ما تعلموه قبل العودة الى العمل ، والتأثير على اآلخرين واألحداث والمستقبل ، إضافة إلى ذلك ، يتعلم كل مشارك كيف 

يكون قائداً متميزا وعظيماً يعزز التواصل داخل مؤسسته،  ويكسب قلوب وعقول أتباعه، ويبني التوافق في اآلراء ، ويحقق النتائج حتى عند مواجهة مقاومة أو صعوبة.

أهداف الدورة:

سيتمكن   الماشركون   يف   هناية   الدورة   من : 

تطبيق الممارسات المتقدمة في مجال القيادة والتواصل لتعزيز قيمة األعمال ولتكون قائد أكثر تأثيراً 	

تطبيق أفضل الممارسات للتأثير على الزمالء والمدراء والمرؤوسين والعمالء وأصحاب المصلحة اآلخرين 	

التعامل بشكل فعال مع التحديات مثل تقديم األخبار التي ال تحظى بشعبية وزيادة تحفيز الفريق وكسب القلوب والعقول 	

التواصل بثقة في أي بيئة ، من التواصل العفوي إلى الخطابات المهمة والمقترحات التي تحظى بااللتزام والتعاون 	

إرسال رسائل قوية تؤدي إلى تنفيذ العمل بشكل سريع والتحكم في المشاعر عند مواجهة المقاومة والنزاعات 	

زيادة التواصل الداخلي وإيصال رؤية ورسالة وقيم المؤسسة للموظفين 	

 التعامل مع المواقف المحرجة التأثير بطريقة رشيقة 	

الذكاء في العمل مع العواطف باستخدام التفكير النقدي 	

التعريف بالذكاء العالئقي وكيفية بناء عالقات عمل ممتازة 	

المنهجية:

تستخدم هذه الدورة مزيجاً من التقنيات التفاعلية مثل العروض التقديمية الموجزة الذي يقدمها المستشار والمشاركون ، باإلضافة إلى التمارين العملية ولعب األدوار والتقييمات 

الشخصية ودراسة الحاالت.

الفئات   المستهدفة : 

المدراء ورؤساء األقسام وقادة الفرق والمشرفين الراغبون في تعزيز مهارات القيادة والتواصل لتحقيق المزيد من النجاح في جميع مستويات المؤسسة والمرشحين لمناصب قيادية 

او عليا.



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

االتصال القيادي والتواصل االستراتيجي الفعال

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

المحتويات األساسية:

 أاسسيات وعلوم المهارات الشخصية :

 التواصل بين األشخاص: األخالقيات األساسية  	
 مبادئ التواصل بين األشخاص  	
 تطوير العالقات والعمل معها  	
 االتصاالت وجها لوجه  	
 تجنب الصراعات  	
 دراسة األشخاص وأنواع السلوك  	
 بناء الثقة واالحترام 	

مهارات التواصل والقيادة:

المهارات القيادية ومصادر قوة القائد 	
وسائل التأثير القيادي 	
	 )ABX مفهوم االتصال )نموذج
مراحل عملية اإلتصال 	
أنماط شبكات االتصال 	

االتصال الفعال :

 التواصل غير اللفظي  	
 أنماط االتصال  	
 التواصل بحزم  	
 تقديم عروض قوية  	
 إعطاء وقبول المالحظات  	
 أشكال االتصال المفتوحة والمغلقة  	
 إظهار التقدير لآلخرين  	
 االستيالء على السلوك في حاالت مختلف 	

ااسسيات التحدث إىل اآلخرين :

 التواصل مع أشخاص آخرين:  الكالم واألفكار  	
 المزالق عند التحدث إلى اآلخرين  	
 فهم واحترام المعتقدات واآلراء واألفكار  	
 أن تصبح أفضل في التواصل – الجوانب الفنية  	
 نصائح وتقنيات لتحسين اللغة والتحدث  	
 نغمات، تعديل الصوت والكلمات في التواصل 	

بناء العالقات والتواصل:

العناصر الثالثة للتواصل 	
أهمية مساعدة االخرين في اعداد وتنظيم األفكار   	
لماذا األسلوب الحازم؟ - االيجابيات والسلبيات 	
صندوق بوتاري 	
بناء العالقات في العمل 	
عامل الطبع الخلوق والوّدي واإليجابي في بناء العالقات 	

كسب المصداقية كقائد:

تحديد خصائص القائد الموثوق به 	
تأسيس مصداقيتك بحزم 	
المصادر الخمس لقوة أي قائد 	
بناء صورة مهنية ايجابية للقائد داخل المؤسسة 	
تغيير نمط التواصل حسب أعضاء الفريق والحالة 	
التحفيز من خالل التواصل 	
انشاء بيئة االشراك في العمل 	

كسب قلوب وعقول الناس:

اعرف موظفينك 	
ادارة توقعات الموظفين 	
بيع أفكارك للجمهور 	
إنشاء رسالة مقنعة تثير العواطف الصحيحة 	
إعادة كتابة الرسالة من السلبية إلى اإليجابية 	
إعادة كتابة الرسالة من غير الموضوعية إلى الموضوعية 	
تعديل رسالتك لتلبية احتياجات ورغبات وأسلوب الجمهور 	
ايصال األخبار السيئة أو الرسائل الغير محبوبة 	
القيادة والتواصل خالل األزمات 	

بناء العالقات والتأثري علهيا:

القوة والتأثير 	
إيجاد الفرص لبناء عالقات عمل قوية وصحية 	
دور السياق في بناء عالقة ناجحة 	
الحصول على األراء ووجهات النظر المختلفة وأساليب التعامل معها 	
االنتقال من العالقات السطحية إلى العالقات التحويلية والتأثيرية 	
نصائح حول بناء العالقات االيجابية 	
التعامل والتفاعل مع العالقات الصعبة  	
كيفية فك االرتباط مع العالقات الغير مجدية 	

شبكات التواصل الناجحة:

أسباب بناء شبكات التواصل 	
فوائد بناء شبكات التواصل 	
األشياء التي يجب تذكرها عند بناء شبكات التواصل 	
نصائح مهمة عند بناء شبكات التواصل الخاصة بك 	
فّعالية شبكات التواصل المهنية واهميتها 	
كيفية توسيع شبكات التواصل 	



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

)االتصال القيادي والتواصل االستراتيجي الفعال(
اتقان لغة القيادة الفعالة واستخدام التواصل القيادي لدفع النتائج    ونقل االفكار

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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.


