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القيادة والتواصل والتأثير على اآلخرين
المستوى المتقدم

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:

تعمل مهارات اإلبداع والتواصل والقيادة،  معا لتمكين مكان عمل ديناميكي وأفكار مبتكرة وحل مشكالت مرتفع يمنح المؤسسات ميزة على منافسيها.  يحتاج القادة األكثر فعالية 

وديناميكية إلى هذه المهارات، قادة اليوم يحب  أن يكونوا قادرين على التواصل مع مجموعات العمل المختلفة. يساعد اإلبداع هؤالء القادة على تغيير استراتيجياتهم للوصول إلى 

جميع أعضاء فرقهم .  يؤدي   اتقان وتطوير مهرات االبداع والقيادة والتواصل إلى زيادة قيمة العالمة التجارية لمؤسستك او لشركتك.

تتناول هذه الدورة عناصر ومهارات وكفاءات  االبداع والتواصل والقيادة ، وتجمعهم معا بطريقة شاملة وعملية ، وسيتعلم كل مشارك في هذه الدورة  كيف يكون قائداً عظيماً 

يعزز التواصل داخل مؤسسته،  ويكسب قلوب وعقول أتباعه، ويبني التوافق في اآلراء ، ويحقق النتائج حتى عند مواجهة مقاومة أو صعوبة والنمو كقائد أعمال . تتيح هذه الدورة 

للمشاركين فهم أفضل االستراتيجيات والتقنيات التي يجب اعتمادها في مواقف مكان العمل المختلفة.

اهداف الدورة:

	wاتقان استراتيجيات القيادة الفعالة وتحقيق التميز القيادي

	wكيفية التأثير على اآلخرين وتحفيزهم من خالل القيادة المثالية 

	wبناء وقيادة فرق للحصول على نتائج عالية التأثير

	wتطوير عقلية قيادية لزيادة إبداعك ومرونتك وتعاطفك وفعاليتك كقائد 

	wشحذ "المهارات الشخصية" األساسية لتصبح قائدا أكثر واقعية ورشاقة وديناميكية 

	wتعلم كيفية قراءة المواقف وتقديم استجابات مناسبة ومعايرة جيدا لمختلف الجماهير والظروف 

	wالحصول على تقنيات مجربة إللهام فرقك والتواصل معها باإلضافة إلى تعزيز حل المشكالت اإلبداعي

	wافهم كيفية استخدام قوتك الشخصية واالبداعية وعرضها وتغييرها بحيث تكون أكثر مالءمة للموقف 

	wاستخدام الذكاء العاطفي في القيادة

	wإرسال رسائل قوية تؤدي إلى تنفيذ العمل بشكل سريع والتحكم في المشاعر عند مواجهة المقاومة والنزاعات

	wزيادة التواصل الداخلي وإيصال رؤية ورسالة وقيم المؤسسة للموظفين

	wالحفاظ على المرونة أثناء التعامل مع عدم اليقين وحل المشكالت المعقدة

المنهجية:

تتميز هذه الدورة باستخدام األنشطة الجماعية وتمارين التقييم الذاتي، وتستخدم أيضا دراسات الحالة، تليها مناقشات جماعية وانشطة المحاكاة.

الفئات المستهدفة:

القادة والمدراء والمشرفين ورؤساء األقسام وجميع الموظفين المهتمين بتحسين مهاراتهم القيادية. ومحترفو األعمال الذين يتولون دورا قياديا جديدا.
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القيادة والتواصل والتأثير على اآلخرين
المستوى المتقدم

المحتويات البرنامج:

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

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 االخريني:

	wاعرف موظفينك
	wادارة توقعات الموظفين
	wبيع أفكارك للجمهور
	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
	wايصال األخبار السيئة أو الرسائل الغير محبوبة
	wالقيادة والتواصل خالل األزمات

تعريف اإلبداع:

	wتعريف االختراع واالبتكار واإلبداع
	wركائز االبداع
	w االبداع مقابل الذكاء
	wفهم شطري الدماغ
	wالتفكير الجانبي وتطبيقاته

اإلبداع كأداة عمل:

	wصفات المفكر المبدع
	wمعوقات االبداع
	wالممكنات الثالثة لالبداع
	wالعوامل المؤثرة على اإلبداع الفردي في المؤسسة
	wاألساليب اإلبداعية الخمسة
	wطرق التغلب على المعوقات
	wتطوير ثقافة اإلبداع، واستكشاف المشاكل، وتوليد األفكار وتقييمها
	wالتفكير الناقد مقابل التفكير اإلبداعي

اسرتاتيجيات التفكري اإلبداعي:

	wبعض نظريات االبداع
	wأدوات اإلبداع
	wScamper
	wSynectics
	wالذاكرة الصورية والتقنية الحيوية
	wالخرائط الذهنية
	wTRIZ 
	wقوة التفكير المعاكس

بناء شبكات التواصل الناجحة:

	wأسباب بناء شبكات التواصل
	wفوائد بناء شبكات التواصل
	wاألشياء التي يجب تذكرها عند بناء شبكات التوالعناصر الثالثة للتواصل
	w  أهمية مساعدة االخرين في اعداد وتنظيم األفكار
	wلماذا األسلوب الحازم؟ - االيجابيات والسلبيات
	wصندوق بوتاري
	wبناء العالقات في العمل
	wعامل الطبع الخلوق والوّدي واإليجابي في بناء العالقات

قيادة التواصل المؤسيس:

	wالتحكم في الشائعات
	wالتحكم وادارة السياسة المكتبية
	wطرق الرد على أهم التصرفات السياسية
	wاألصناف األربعة لسلسلة الشائعات
	wتعزيز روح التعاون والتواصل بين اإلدارات الداخلية 
	wاختيار الوسيلة الصحيحة اليصال الرسالة
	wالتواصل والقيادة اليصال الرؤية والرسالة والقيم



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

)القيادة والتواصل والتأثير على اآلخرين - المستوى المتقدم(
استراتيجيات وكفاءات  القائد التفاعلي المبدع واالستباقي 

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.


