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مقدمة:

تقدم  التدريبية،  الدورة  او فرد  وازدهارهما.  هذه  الملهمة والتواصل الصحيح والفّعال جزء أساسي من نجاح أي مؤسسة  العالقات واإلقناع والقيادة  بناء وإدارة  تعد مهارات 

هذه  الكفاءات من خالل نهج عملي وتطبيقي وافضل ممارساتها ،  تقدم هذه الدورة أساًسا قوًيا لبناء العالقات واالقناع  والتواصل مع اآلخرين بالطريقة الصحيحة، من تنظيم 

األفكار وتحليلها وتوصيلها إلى بناء عالقات ناجحة وهادفة.  واتقان مهارات القيادة الملهمة داخل المؤسسة والفوز بدعم األشخاص وتحقيق األهداف والنتائج المرجوة.

في هذا البرنامج التدريبي سوف تتعرف على أساسيات عملية اإلقناع والتأثير في اآلخرين، وكيفية إستخدام المشاعر المختلفة لتحفيز اآلخرين والتأثير عليهم باإلضافة إلى التعرف 

على أساليب مختلفة في عملية اإلقناع والتأثير منها القصص المؤثرة وهي من أهم الطرق المتبعة اآلن في اإلقناع والتأثير فسوف تتعرف على كيفية إختيار القصة المناسبة وسردها 

بطريقة تساعدك على الوصول إلى أهدافك.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

فهم دور الثقة في بناء عالقات ناجحة�	

تحديد وتحليل وإشراك أصحاب المصلحة - مصفوفة السلطة / الفائدة .�	

التعرف على دور السياق عند التواصل وبناء العالقات مع اآلخرين .�	

اتقان مهارات االقناع والتحدث مع االخريين .�	

توسيع أفاق النجاح والتأثير لشبكات التواصل  واستغاللها بالطريقة الصحيحة�	

المنهجية:

تعتمد هذه الدورة على المشاركة الفعالة كنشاط أساسي استنادا إلى مختلف سيناريوهات األعمال ودراسة الحاالت للتعرف على المعلومات والمهارات الحاسمة المتعلقة بالتواصل 

واالقناع  وادارة العالقات. تستخدم الدورة مزيج من التقنيات التفاعلية مثل العروض التقديمية المختصرة من قبل المشاركين ولعب األدوار والتمارين الفردية والجماعية والتقييمات 

الشخصية.

الفئات المستهدفة:

القادة والمدراء والمشرفون وكل أولئك الذين يحرصون على تطوير مهاراتهم في بناء العالقات والقدرة على االقناع و التواصل الصحيح في عصر أصبحت فيه بناء العالقات 

الصحيحة والصّحية من التحديات اليومية.
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المحتويات البرنامج:

اإلتصال الفعال السبيل لإلدارة الفعالة:

مفهوم اإلتصال و التواصل.�	
مكونات اإلتصال الفعال�	
مهارات اإلتصال الفعال في إدارة المنظمات واألفراد�	
معوقات اإلتصال و كيفية التعامل معها؟�	
آليات نظم اإلتصال اإليجابي في تحقيق بيئة عمل إيجابية فعالة�	

بناء العالقات وعامل الثقة:

العالقات االيجابية مقابل العالقات االجبارية�	
ما الذي يؤثر في العالقات والشبكات؟�	
مقدمة في العالقات الشخصية واالنسانية�	
الحاجة الى بناء العالقات وشبكات التواصل�	

بناء العالقات والتواصل:

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

دبلوماسية اإلقناع:

ما هو اإلقناع؟ وما هي أنواعه؟�	
المهارات الفنية والشخصية في اإلقناع�	
طرق ووسائل اإلقناع�	
عوامل نجاح وفعالية وسائل اإلقناع�	
التقنيات الحديثة وأثرها على فعالية اإلقناع�	

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.�	

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�	



نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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

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: 

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)كفاءة إدارة العالقات ومهارات اإلقناع والقيادة الملهمة(

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.


