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 استراتيجيات االتصال القيادية المتقدمة 
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MEMBER

المقدمة:
، وحل  أكبر  تأثير  اآلن يجب عليك ممارسة  كقائد ومحاور. ولكن  بالفعل  ناجح   أنت 

مشاكل أكبر ودفع تحسينات غير مسبوقة في األداء. مهارات االتصال القيادية المتفوقة 

والقدرة على تكييفها مع الظروف المتغيرة باستمرار ضرورية.  ولفهم ما تنضوي عليه 

مهارات التواصل القيادي فهماً صحيحاً، يتعين علينا أواًل التمييز بين التواصل العادي، 

ونظيره القيادي. يُعدُّ الحفاظ على الروح الجماعية للفريق وتوجيهها نحو النجاح، أحد 

تعبِّر  قائداً؛ ولتحقيق ذلك، يجب عليك أن  التي قد تواجهها بوصفك  أبرز الصعوبات 

عن أهدافك بوضوح ألعضاء فريقك، إضافًة إلى تشجيعهم، وتحفيزهم للوصول إلى 

غايتهم التي يصبون إليها.

لن تستطيع أن تكون مرِشداً ومحفِّزاً وقائداً في آن واحد، ما لم تحظ بمهارات استثنائية؛ 

لذا يجب عليك تخطي المألوف، والتمتع بالبصيرة والحدس عندما تتواصل مع كل فرد 

تصادفه.تساعدك  مهارات التواصل التجاري والمهني  للقيادة  في هذه الدورة التفاعلية، 

على  استراتيجيات االتصال القيادية المتقدمة  ستقوم  استكشاف تقنيات االتصال القيادي 

المتطورة لدفع قيمة األعمال وتصبح قائدا أكثر قوة، وإتقان أفضل الممارسات للتأثير 

على األقران والمديرين والمرؤوسين والعمالء وأصحاب المصلحة اآلخرين .  

اهداف الدورة : 

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

تحسين مهارات التواصل القيادي  وبناء المزيد من الثقة و والمرونة و الوالء�	

قائدا �	 وتصبح  األعمال  قيمة  لدفع  المتطورة  القيادي  االتصال  تقنيات  استكتشاف 

أكثر قوة

لتأثير على الموظفين والعمالء والشركاء وأصحاب المصلحة داخليا وخارجيا�	

تطوير الثقة والمصداقية والعالقة والعالقات التي تحتاجها لتحقيق نتائج متفوقة�	

بناء توافق اآلراء والتماسك والمشاركة والتزام الفريق �	

تنظيم رسالتك وتعبئتها لتحقيق أقصى قدر من التأثير �	

التغلب على الحواجز التي تحول دون التواصل في أي بيئة عمل�	

التحكم في جميع عناصر رسالتك: المكتوبة واللفظية والبصرية والرمزية�	

اختيار أفضل األدوات والقنوات لتوصيل الرسائل�	

زيادة الفعالية إلى أقصى حد من خالل االتصاالت الرقمية�	

التواصل بنجاح في المواقف العفوية �	

القلوب والعقول: رسائل قصيرة وبسيطة وقوية وذات �	 تقديم رسائل قوية تكسب 

مصداقية ومصممة خصيصا لجمهورك وتؤدي بسرعة إلى العمل

الفئات   المستهدفة : 

قيادية  اتصال  مهارات  بتطوير  المهتمين  الخبرة  ذوي  للقادة  مخصصة  الدورة   هذه 

متفوقة لتحقيق نجاح أكبر على أعلى مستويات منظماتهم. والمديرون ورؤساء األقسام 

والمسرفين وكل من يطمح إلى منصب قيادي أو من المتوقع أن يتولى منصب قيادي. 

لماذا   تشارك   في   هذا   الدورة : 

إذا أردت أن تطلق العنان لقدراتك وتصبح قائد خارج التصنيف�	

إذا أردت أن يكون لديك شخصية حاضرة وقوية بين الناس�	

إذا أردت أن تبني فريق قيادة استثنائي�	

إذا أردت أن تبني حدس قيادي�	

إذا أردت أن تصبح شخص أكثر حكمة�	

إذا أردت أن تبني االحترام والثقة بينك وبين فريق عملك�	

إذا أردت تعلم الرؤية من خالل عدسة القيادة�	

إذا أردت تعلم قراءة نفسك وقراءة االخريين�	

منهجية    التدريب : 

تستخدم هذه الدورة العملية والمكثفة احدث مهنجيات التدريب 

اليت تشمل:

	�)Lectures( المحاضرات العلمية

	�)Playing Role ( تمثيل األدوار

	�) Active Learning( األلعاب التدريبية الجماعية – التعلم الناشط

	�) Case study( الحاالت العملية

	�Workshops( ورش العمل

	�)Brainstorming( أساليب العصف الدماغي

	�)In-depth Discussions( المناقشات المتعمقة

	�)Data Show( العرض االلكتروني

	�) Projects( المشاريع

التدريب العملي�	

المحتويات األساسية:
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المحتويات األساسية:

العثور   عىل   صوت   القيادة  : 

 تعلم المكونين لصوت القائد  �	

 وصف العديد من أساليب التواصل القيادي ووصف أسلوبك المهيمن�	

 تحديد خمس سمات للتواصل الفعال للقيادة وتقييم مدى إثباتك لتلك الصفات�	

الرضورات اخلمس للتواصل القيادي المتقدم:

 وصف نموذج التواصل القيادي �	

 وصف الضرورات الخمس للتواصل القيادي المتقدم �	

 وصف األهداف وجدول األعمال والمنهجية والقواعد األساسية لهذا البرنامج �	

 استعد بعناية: 

 تنظيم األفكار باستخدام الخرائط الذهنية �	

 تحديد النتائج المرجوة لرسالتك باستخدام مصفوفة النتائج �	

 تخصيص رسالة لجمهورك المستهدف �	

 اختر القنوات المناسبة التي يمكنك من خاللها إرسال رسالتك �	

 كسب المصداقية: 

 تحديد خصائص القائد الموثوق به �	

 إظهار الرعاية والشخصية والكفاءة في المواقف الصعبة ، مع استخدام قنوات �	

االتصال المناسبة 

 أسس مصداقيتك بحزم من أجل إقناع اآلخرين �	

 ارحب القلوب والعقول:

 إنشاء قطار منطقي من الفكر إلقناعه �	

 إنشاء رسالة مقنعة تثير المشاعر الصحيحة �	

 إعادة صياغة رسالة من سلبية إلى إيجابية �	

 اضبط رسالتك الستيعاب احتياجات الجمهور ورغباته وأسلوبه �	

 بناء توافق اآلراء وااللزتام والتعاون:

 صياغة رسائل لمناصرة التغيير �	

 تحديد تقنيات بناء اإلجماع تحسبا للمقاومة �	

 وصف كيفية تأمين االلتزام والمؤسسة من خالل مبادرات التغيير �	

 احلصول عىل النتاجئ - يف مواجهة المقاومة :

 وصف وتوضيح كيفية التعامل مع المقاومة �	

 وصف وتوضيح كيفية إدارة الصراع �	

 وصف وتوضيح كيفية التوسط في نزاع عدائي �	

 صياغة   راسئل   مقنعة   تلهم   العمل   وُتنتج   نتاجئ   متمزية : 

 تحديد النتائج المرجوة من رسالتك القيادية باستخدام مصفوفة النتائج  �	

 تشكيل رسالة القيادة�	

 توليد الحضور والكاريزما التي تحظى باالحترام  �	

 إرسال رسائل واضحة تزيد من فهم الجمهور إلى أقصى حد�	

 توصيل رسالة واضحة وإلهام الرؤية والقيم  �	

 تفويض السلطة بطرق تدفع اآلخرين إلى تحمل المسؤولية�	

 ورشة عمل : وصف الحاالت النموذجية التي تتطلب مهارات محددة في �	

التواصل القيادي، وتقيّم مدى استخدامك للغة القيادة في هذه الحاالت 



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

) استراتيجيات االتصال القيادية المتقدمة (
التواصل مع القيادي الفعال، لتحفيز العمل على كل مستوى والتأثير على االخريين والعمالء والمرؤوسين 

وأصحاب المصلحة

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.


