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مقدمة:
 تم تصميم هذه الدورة لتعزيز وتقديم افضل الممارسات ورفع الكفاءة والجدارة للمشاركين في إتقان ممارسات وسمات القادة ذوي التأثير العالي وعلى زيادة تأثيرهم من أجل 
إلهام االخرين على جميع المستويات وتطوير ميزة تنافسية لمؤسساتهم.  وستوضح هذه الدورة التدريبية طرًقا عملية وليست نظرية لقيادة األشخاص حيث سيتم تحدي المشاركين 

لممارسة أحدث أساليب القيادة عالية األداء والتأثير.

 يعد هذا البرنامج التدريبي الفعال،  القائد ذو التأثير العالي The High Impact Leader ذو أهمية بالغة لالحتياجات المتغيرة باستمرار لعالم العمل الجديد اليوم من خالل تطوير 
المهارات األساسية الالزمة  للقيادة  والنجاح في  بيئات االعمال  سريعة التغير.

اهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:
تطبيق المهارات القيادية ذات التأثير العالي§	
قيادة فرق لتحقيق نتائج عالية التأثير§	
 معالجة األولويات الكبيرة على جميع الجبهات§	
تأصيل مهارات التأثير وااللهام واالقناع§	
ممارسة التأثير القيادي من أي مكان في المنظمة )قائدͦ 360 (§	
	§Weapons of Influence  تطبيق أسلحة التاثير على اآلخرين
 الحفاظ على المرونة أثناء التعامل مع عدم اليقين وحل المشكالت والتعامل مع األنظمة المترابطة§	
تعزيز المهارات الشخصية للقيادة والتأثير اإليجابي على اآلخرين§	
تعزيز القدرات الشخصية على التفاوض وإدارة النزاعات واتخاذ القرار§	
التعامل مع المشكالت والضغوطات والمصاعب بشكل أكثر اتزاًنا وعقالنية§	
التأثير اإليجابي على اآلخرين§	
تعزيز مهارات التواصل والتخاطب§	
استخدام تقنيات وأدوات مختلفة لتوليد أفكار إبداعية ومبتكرة§	
االستجابة للتغيرات  واالبداع القيادي في األوقات المضطربة§	

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.المحتوى القائم على األبحاث باستمرار للتركيز على القضايا األكثر أهمية اليوم  وتضمن التدريبات العملية والمناقشات الجماعيةالمشاركة طوال الوقت.

الفئات المستهدفة:
المدراء التنفيذيون ومدراء األقسام وقادة الفرق والمشرفين والمدراء الراغبون في تعزيز مهارات القيادة عالية االداء  لتحقيق المزيد من النجاح في جميع مستويات المؤسسة.

المحتويات األساسية:

القيادة المعارصة والتمزي القيادي:
مفهوم القيادة وصفات القائد§	
الوظائف الخمس للعملية االدارية§	
مقومات السلوك القيادي§	
األنماط القيادية تجاه العمل والعاملين§	
مفهوم الكفاءة والفاعلية في تحقيق األهداف§	
مهارات القيادة الفعالة§	
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القيادة المرتكزة عىل المبادئ:
الخصائص المميزة للقادة المرتكزين على المبادئ§	
القوة المرتكزة على المبادئ§	
تغيير تصورك الذهني لإلدارة§	

التأثري.. ومهارات القيادة الفعالة:
تعريف القيادة§	
المبادئ األساسية للقيادة§	
كيف تصبح شخصية قيادية مؤثرة؟§	
مهارة التأثير القيادي في التوجيه والتحفيز.§	
الطرق األربعة الكتساب مهارات القيادة والتأثير في اآلخرين§	
مهارات اإلقناع وإدارة الحوار الفعال في قيادة فرق العمل§	

الذكاء العاطفي وفن اإلقناع:
مفهوم الذكاء.§	
	§.)IQ( والذكاء الذهني والعقلي )EQ( الذكاء العاطفي
مكونات الذكاء العاطفي.§	
دبلوماسية الذكاء العاطفي في اإلقناع و الـتأثير الفعال§	
إستراتيجيات الذكاء العاطفي في مواجهة المؤثرات السلبية لعملية اإلقناع.§	

فن احلوار والنقاش المتمزي:
المفاهيم والمبادئ األساسية للحوار.§	
المكونات األساسية للحوار اإليجابي الفعال.§	
مهارات الحوار اإليجابي.§	
أليات التعامل مع اإلختالف في األراء أثناء الحوار.§	
مهارة الحوار في عمليات التفاوض.§	
أساليب فن إنهاء الحوار.§	

قوة اإلقناع وكيفية التأثري يف اآلخرين؟
التعريف العلمي واإلداري لمصطلح “التأثير”.§	
العالقة بين اإلقناع والتأثير الفعال.§	
أدوات التأثير في اآلخرين§	
مهارة لغة الجسد للتأثير اإليجابي في اآلخرين§	
معوقات وأسباب فشل التأثير في اآلخرين§	

اإلقناع الفعال و فض الزناعات والرصاعات:
مفهوم النزاع وطبيعته.§	
مراحل تطور النزاع§	
أنواع النزاعات داخل بيئة العمل§	
اآلثار السلبية واإليجابية للنزاعات§	
قوة دبلوماسية اإلقناع في فض النزاعات§	
اإلقناع وإدارة الحوار في مواجهة المؤثرات السلبية لعملية فض النزاعات.§	

القيادة و اإلدارة احلديثة اإلبداعية:
القدرات الالزمة لتأثير القيادة المتميزة و اإلدارة الفعالة§	
مهام القائد اإلبداعي في خلق بيئة إبداعية§	
تنمية القيادة و اإلدارة المتميزة من أجل التميز اإلداري§	
خطوات تفعيل التكامل اإلداري بين مكونات العمليات اإلدارية وفقا لمنهجية التميز§	
المهارات القيادية المتقدمة والقدرة على فهم وتحليل المتغيرات§	

كسب قلوب وعقول اآلخرين:
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§	

إسرتاتيجيات التمزي القيادي يف مواجهة المستجدات العالمية:
دور القيادة في بناء ثقافة التميز لدى المرؤوسين§	
التعرف على الطاقات القيادية وصقلها لعمل المستقبل.§	
المهارات القيادية المتقدمة والقدرة على فهم وتحليل المتغيرات.§	
نظريات القيادة الحديثة وأهم المالحظات عليها§	
التركيز على المستقبل الذي  يميز القادة عن غيرهم والقدرة على اإلبداع وصياغة §	

المستقبل . 

القائد الذكي عاطفيًا:
نظرة عامة حول الذكاء العاطفي§	
الذكاء الكامن والذكاء التواصلي§	
الحاصل العاطفي مقابل حاصل الذكاء§	
إطار كفاءة الذكاء العاطفي§	
مهارات الذكاء العاطفي الثمانية عشر§	
مناقشة أمثلة واقعية§	

القيادة والتفويض والتمكني:
التفويض: التعريف واألهداف والقواعد§	
مستويات التفويض§	
ما سبب عدم شيوع التفويض§	
إرشادات حول التفويض§	
أساليب اتخاذ القرار في دول الخليج§	
التمكين: التعريف§	
الطرق العشرة لتمكين الموظفين§	
هل مؤسستك مستعدة للتمكين؟§	

القيادة والتواصل: المؤسيس:
فهم التواصل§	
حواجز التواصل§	
أنواع التواصل والقنوات§	
دور األخالقيات والثقافات في التواصل المؤسسي§	



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

)The High Impact Leader القائد ذو التأثير العالي(
إتقان ممارسات وسمات القادة ذوي التأثير وااللهام العالي

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.


