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الفعالية الشخصية وبناء العالقات وقيادة اآلخرين

مفدمة:
 تؤثر السمات الشخصية لألفراد وعاداتهم وسلوكياتهم على اكتساب المهارات الحاسمة 
والفعالية  الجيدة  الشخصية  المهارات  تعد  العمل.  في  الفعال  واألداء  العالقة  لتحسين 
للشركات والمؤسسات.  الفعال  الفعالية الشخصية واألداء  لتعزيز  المهنية أمرا أساسيا 
تهدف هذه الدورة إلى تعريف المشاركين بالمهارات الالزمة لتطوير فعاليتهم الشخصية،  
وتعزيز األداء والقدرة على أقناع اآلخرين والتفاوض معهم والتأثير عليهم، سيتعلم كل 
مشارك في هذه الدورة كيف يكون قائداً عظيماً يعزز التواصل داخل مؤسسته،  ويكسب 
مواجهة  عند  حتى  النتائج  ويحقق   ، اآلراء  في  التوافق  ويبني  أتباعه،  وعقول  قلوب 

مقاومة أو صعوبة.

اهداف الدورة:
يفهنايةالدورة،سيتمكنالماشركونمن:

	yفهم وتطوير الفعالية الشخصية والشخصية 

	yبناء وإدارة عالقات أكثر إنتاجية 

	yاعطاء وتلقي ردود فعل فعالة وبناءة

	yتطوير العالمة التجارية الشخصية والتأثير 

	yتطوير استراتيجيات اتصال وتاثير تتسم بالكفاءة والفعالية

	y تطوير مهارات قيادة التاثير والفعالية الشخصية 

	yمنح األولوية لألهداف األكثر أهمية والعمل على تحقيقها

	yابتكار حلول إبداعية تستفيد من التنوع وتحقق مصلحة بيئة العمل

	yالتعاون بفعالية مع اآلخرين من خالل بناء عالقات قائمة على الثقة العالية

	y.اتقان القوة التحفيزية للكلمات والمفردات اإليجابية

	y من الفريق  أعضاء  إسهامات جميع  أفضل  باالستفادة من  الشخصية  الفعالية   ربط 
خالل إطالق العنان لنقاط قوتهم وشغفهم وإمكاناتهم وقدراتهم.

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:
إلى  ترقيتهم  سيتم  الذين  والموظفين  والمشرفين  األقسام   ورؤساء  والقادة   المديرين  

مناصب قيادية

          المحتويات الرئيسية:

استكاشفالتصوراتوحتليلتأثريكعىلاآلخرين:
	y خلق عالقات فعالة من خالل الثقة والصدق واالنفتاح 
	y تحديد عالمتك التجارية الشخصية
	yكيفية التعامل مع النقد بمرونة
	y إعطاء وتلقي التغذية الراجعة بشكل فعال وبناء
	y تحليل العواطف واالعتراف بها وتقديم 5 كفاءات للذكاء العاطفي
	y زيادة الوعي الذاتي ومعرفة قيمك والتعرف على المحفزات العاطفية
	y ما يجب القيام به وقوله إلظهار التعاطف

حتليلاألمناطاالجتماعية:
	y استعراض أسلوبك إلحداث التأثير الصحيح
	y خطوات لبناء تأثير شخصي
	y ممارسة التواصل وبناء العالقة
	y كيفية العمل مع األشخاص الذين هم على النقيض منك في االسلوب
	y حاالت الصراع ونهج التعامل مع النزاعات

التواصلالفعالكأاسسللفاعليةالشخصية:
	yمفهوم الفاعلية الشخصية
	yالنموذج الحديث للفاعلية الشخصية
	yماهية التواصل الفعال
	yأهمية التواصل الفعال ودوره في الفاعلية الشخصية
	yالقواعد األساسية للتواصل اإلنساني الفعال
	yاتقان عملية اإلنصات
	yفن التعامل مع معوقات االتصال

الفاعليةالشخصية-مهارةالتفاوض:
	yماهية وأهمية التفاوض في الفاعلية الشخصية
	yخطوات العملية التفاوضية
	yقواعد وأسس العملية التفاوضية
	yاالستراتيجيات واألساليب التفاوضية األخالقية
	yالحماية من والتعامل مع االستراتيجيات الغير أخالقية في التفاوض
	yفن استخدام المزايا والمبادالت
	y  التعامل مع المواقف التفاوضية المختلفة

دبلوماسيةاإلقناعوالتأثرييفاآلخرين:
	yماهية دبلوماسية اإلقناع
	yاستخدام محركات السلوك من أجل اإلقناع
	yاستراتيجيات وأساليب اإلقناع
	yمعوقات التأثير واإلقناع
	y"كيف تقنع األخرين بكلمة "ال
	yاستخدام لغة الجسد لألقناع والتأثير

أدواتالذكاءاالجتماعيلتحقيقالفاعليةالشخصيةوالتأثرييف
اآلخرين:

	yمعنى الذكاء االجتماعي واستخدامه في بناء العالقات الفعالة
	yفالتر ومرشحات العقل البشري
	yاسرار االنطباع األول
	y)الذكاء االجتماعي وقت المشاكل والضغوط )دائرة التأثير واالهتمام
	yفن التأثير في الشخصيات المختلفة



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:

	y.لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

	y00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	yيوروماتيك 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

)الفعالية الشخصية وبناء العالقات وقيادة اآلخرين(
االداء الفعال والقدرة على أقناع اآلخرين والتفاوض معهم والتأثير عليهم

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.


