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المقدمة:

يمكن للقادة العظماء تحقيق نتائج غير مسبوقة وتمهيد طريق المؤسسة او الشركة لتحقيق أعلى اإلنجازات.  ومع ذلك ، فإن القيادة وحدها ال تستطيع أن تفعل الكثير.  يجب ترجمة 

القيادة وبثها إلى أصحاب المصلحة عبر اتصاالت فعالة ومحددة بدقة.  لذلك من بين كفاءات القائد المتميز ، االتصال الفعال  يمكننا القول أن القيادة الفعالة هي كل شيء عن 

التواصل الفعال.

خالل هذه الدورة ، ستكون قادًرا على تطوير وتعزيز كفاءاتك القيادية والتواصلية ، والتي تشكل مًعا تآزًرا وتضخيم بعضها البعض.  سيتعلم المشاركون ما يلزم ليكونوا قادة وكيف 

يمكنهم ضمان سماع رسائلهم وتفسيرها بشكل صحيح ، في كلمة واحدة ، سوف يتعلمون كيفية تحسين مهارات التحدث.  سوف تكتشف كيفية استخدام سرد القصص لقادة األعمال 

، وتقديم عروض تقديمية متميزة ، وتحسين مهاراتك اللفظية وغير اللفظية الشاملة ، والتواصل بدقة مع الرؤية التنظيمية والثقة والكفاءات القيادية األخرى المتعلقة باالتصال.  

أيًضا ، ستتعلم كيفية استخدام التواصل في مواقف القيادة الحرجة.  لن يمثل التواصل مع التغيير والمبادرات الجديدة تحدًيا بالنسبة لك ، ولن يكون أيًضا حل األزمات والصراعات 

أو تحفيز الموظفين تحديا أيضا.

أهداف الدورة:

	wًتطبيق التقنيات المتقدمة في مجال القيادة والتواصل ولتكون قائد أكثر تأثيرا

	wكن قادًرا على إيجاد صوتك القيادي وترجمته عبر القنوات الصحيحة

	wكن قائداً يلهم الناس ويمكنه أن يقودهم حتى في األوقات العصيبة

	wفهم أهمية القصص والتعرف على تقنيات سرد القصص

	wإتقان مجموعة واسعة من أدوات االتصال للقيادة الفعالة

	wتقديم أفكار مبتكرة للناس والتعامل بفعالية مع المقاومة المحتملة

	wاستخدم مهارات االتصال الخاصة بك كميزة تفاضلية في المؤسسة

	wتعرف على كيفية تعديل أسلوب االتصال الخاص بك مع المواقف الصعبة المختلفة

	wحل أي أزمة أو نزاع دون السماح له بالتصعيد

	wخلق جو يحفز الموظفين ويعزز اإلنتاجية

	wتدرب على تقنيات االتصال التي تسمح لك بإحداث فرق

	wانقل أفكارك بطريقة يكون لها تأثير إيجابي

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

	wالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات والقدرة على إدارة النزاعات

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 التنفيذيون ومدراء األقسام وقادة الفرق والمدراء والمشرفين والراغبون في تعزيز مهارات القيادة والتواصل لتحقيق المزيد من النجاح في جميع مستويات المؤسسة.

المحتويات األساسية:
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المحتويات األساسية:

كسب المصداقية كقائد:

	wتحديد خصائص القائد الموثوق به
	wتأسيس مصداقيتك بحزم
	wالمصادر الستة لقوة أي قائد
	wبناء صورة مهنية إيجابية للقائد داخل المؤسسة
	wتغيير نمط التواصل حسب أعضاء الفريق والحالة
	wالتحفيز من خالل التواصل
	wانشاء بيئة االشراك في العمل

كسب قلوب وعقول االخرين:

	wاعرف موظفينك
	wإدارة توقعات الموظفين
	wإنشاء رسالة مقنعة تثير العواطف الصحيحة
	wإعادة كتابة الرسالة من السلبية إلى اإليجابية
	wإعادة كتابة الرسالة من غير الموضوعية إلى الموضوعية
	wتعديل رسالتك لتلبية احتياجات ورغبات وأسلوب الجمهور
	wإيصال األخبار السيئة أو الرسائل الغير محبوبة
	wالقيادة والتواصل خالل األزمات

القيادة بالذكاء العاطفي - سيكولوجية القيادة:

	wأبعاد الذكاء العاطفي 
	w .علم الدماغ للعواطف التي تقود السلوك 
	w الذكاء العاطفي - التقييم الذاتي 
	w الذكاء العاطفي والقيادة 
	w  القيادة الذكية عاطفيا من خالل التحديات الصعبة والمليئة بالضغوط 
	w  تنمية الوعي الذاتي والذكاء العاطفي 
	w القدرة على التكيف العقلي للتعامل مع المشاكل 
	w الحفاظ على الثقة العاطفية 
	w التحفيز الذاتي واإلدارة الفعالة لإلجهاد 

إعداد وتنظيم األفكار والراسئل:

	wفهم الدور القيادي وعالقته بالتواصل

	wأهمية التواصل للقائد

	wتنظيم األفكار من خالل الخرائط الذهنية

	wالتقديم مقابل العروض

	wأهمية العروض للقائد

	wأساسيات فن الخطابة

	wالتعامل مع المهام والواجبات بشكل فعال

	wالتعامل مع مشكالت األداء

بناء توافق اآلراء وااللزتام والتعاون:

	wالقيادة األخالقية

	wالمعضالت األخالقية التي يواجهها القائد

	wتحديد التقنيات لبناء توافق اآلراء

	wوصف كيفية الحصول على االلتزام والتعاون من خالل مبادرات التغيير

	wتعزيز روح التعاون والتواصل بين اإلدارات الداخلية

قيادة التواصل المؤسيس:

	wالتحكم في الشائعات

	wالتحكم وإدارة السياسة المكتبية

	wطرق الرد على أهم التصرفات السياسية

	wاألصناف األربعة لسلسلة الشائعات

	wادارة التغيير الثقافي

	wالشفافية في المؤسسة

	wاختيار الوسيلة الصحيحة إليصال الرسالة

	wالتواصل والقيادة اليصال الرؤية والرسالة



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:

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

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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

))CPE( شهادة القيادة والتواصل الفعال(
تطوير وتعزيز كفاءاتك القيادية والتواصلية

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.


