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مقدمة:

القائد هي فن  يمتلكها  التي يجب أن  السمات األكثر أهمية  لكفاءاتهم. ان إحدى  الفعال، والقيادة من األمام، وإخراج أفضل ما في األفراد وفقا  التواصل   القيادة تدور حول 

الدبلوماسية ،  فقط القائد العظيم الذي يمتلك المهارات الدبلوماسية يمكنه أن يفهم بصدق متطلبات التوجيه أو التوجيه بطريقة تجعل الجميع يتبعون التعليمات دون الشعور 

بالنقص أو االستبعاد.   يعرف القادة الدبلوماسيون إلى أي مدى يجب أن يدفعوا أو كم يجب أن يحققوا. إهذا هو السبب في أنهم يهتمون بأدق التفاصيل ومستعدون لتحمل النقد 

الذي يمكن أن يؤدي إلى النجاح. 

لقد أصبح القائد الدبلوماسي المتميز قادراً على العمل في كافة التخصصات والمجاالت، ب، وأصبحت الكفاءة القيادية بكل مستوياتها مدخاًل أساسياً لنجاح العمل المؤسسي 

وتحقيق أهدافه وغاياته. ان القائد الدبلوماسي هو الذي يستطيع القيام بمهامه وتحقيق أعلى المعدالت وأفضل المستويات في بيئة العمل، تم تصميم هذه الدورة العملية والمكثفة 

الذاتية  القدرات  وتطوير  القيادي ومعرفة  التميز  ممارسات  بافضل  المشاركين  وكفاؤات  مهارات  لتعزيز   ،“ القيادي  الحضور  واتيكيت  والبروتوكول  القيادة  دبلوماسية   “

لبروتوكول واتيكيت الحضور القيادي.  وفي هذا البرنامج التدريبي الشامل، ستتعلم ايضا عناصر الحضور القيادي المتميز وكيفية االرتقاء به لتصبح قائدا أفضل.

اهداف الدورة:

اتقان  فن القيادة والدبلوماسية�	

تطوير القدرات الذاتية لبروتوكول واتيكيت الحضور القيادي�	

فهم ما يلزم لخلق وجود حقيقي �	

استكشف حضورك القيادي الشخصي �	

بناء الثقة والتعاطف والمصداقية وإظهار نزاهتك �	

التواصل بصدق واحترام مع الموظفين وأصحاب المصلحة �	

إنشاء عالمة تجارية شخصية قوية �	

تقديم نفسك وأفكارك بأصالة وسلطة وإلهام من خالل دمج المجاالت األساسية األربعة ألسلوب االتصال الشخصي الفريد الخاص بك: الصوت والجسد والعقل �	

والعاطفة 

بناء والحفاظ على الثقة ورأس المال االجتماعي والتأثير مع فرقك وأصحاب المصلحة من خالل توليد االتصال والمشاركة في كل تفاعل �	

استفد من أهم قيمك الشخصية والتنظيمية وعبرها بشكل فعال من أجل صياغة هوية مرضية وذات مغزى كقائد في عالم سريع التغير �	

المنهجية:

  البرنامج تشاركي وعملي للغاية وتجريبي. سوف تشارك في رحلة اكتشاف الذات، وتحدي األفكار المسبقة وتطوير عالمتك التجارية الشخصية من خالل العروض التقديمية 

ودراسات الحالة وورش العمل وانشطة المحاكاة والتمارين الجماعية.

الفئات الميتهدفة:

القادة والمدراء والمشرفين ورؤساء االقسام والقادة الجدد والمرشحين لمناصب عليا و جميع األفراد الذين تشمل مسؤولياتهم اإلشراف االستراتيجي والقيادة التنظيمية لتحسين 

األهداف االستراتيجية التنظيمية األوسع .
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القيادة الدبلوماسية والتحول اإلجيايب:

مفهوم مصطلح دبلوماسية القيادة�	
القدرات الالزمة لتأثير القيادة الدبلوماسية�	
تقنيات القيادة الدبلوماسية والتميز القيادي الفعال�	
التقنيات الحديثة لقيادة التغير الجذري للتميز اإلداري.�	
مهام القائد اإلبداعي في البيئة للتغيير الجذري�	
كيفية ترجمة األفكار المبتكرة إلى خطط وبرامج عمل�	
القياده ... سيكولوجية صنع القرار الذكي ومهارات التفكير الحيوي�	

الدبلوماسية القيادية وبناء الثقة بالذات:

القيادة... الثقة بالنفس والكفاءة الذاتية�	
القدرات الالزمة في تحديد مدى الثقة التي تظهرها لآلخرين�	
تقييم نقاط القوة الحالية ومجاالت تطويرها وتأثيرها على القيادة.�	
كيفية تحديد أهداف لتحسين الثقة بالنفس�	
الممارسات الحديثة في بناء الثقة بالنفس�	
كيفية إستفادة القيادة بمهارات الثقة بالنفس�	

القدرات الذاتية لربوتوكول واتيكيت احلضور القيادي:

مثلث »القيادة، البروتوكول، واإلتيكيت«�	
مفهوم االتيكيت للحضور القيادي�	
الفواعد المعاصرة لبروتوكول الحضور القيادي الفعال.�	
الممارسات العلمية الحديثة في تطبيق قواعد البروتوكول القيادي�	
القدرات الذاتية للحضور القيادي�	
كيفية اإلستفادة من آليات البروتوكول واتيكيت الحضور القيادي�	

المماراست العالمية يف كفاءات القيادة الدبلوماسية و التحول 
األجيايب:

آليات القيادة الدبلوماسية على فهم وتحليل المتغيرات و صناعة المستقبل�	
القيادة الفعالة: المفهوم العملي في خلق اإليجابية والسعادة�	
خطوات تفعيل تطوير استراتيجيات ثقافة المنظمة حسب دبلوماسية الحضور �	

القيادي الفعال
آليات إعداد بيئة عمل المؤسسات إلتيكيت الحضور القيادي�	
التفكير التحليلي اإلبتكاري في قيادة وتميز األعمال�	
مراحل التفكير اإلبتكاري المتقدم في ظل الفكر الريادي�	

مهارات دبلوماسية القيادة والشخصية القوية:

التركيز على المستقبل الذي يميز القادة عن غيرهم والقدرة على اإلبداع �	

وصياغة المستقبل

وضع أهداف فعالة وقابلة للتنفيذ وتحقيق نتائج إبداعية�	

التميز في اتخاذ القرارات و القدرة على التأثير و اإلقناع الفعال�	

القدرة على التفكير الواقعي الذي يقوم على أساس من المعرفة العملية التي �	

تتقصي الحقائق وتدرك األسباب والمسببات لكل عمل األسباب

التقييم الجيد لألفراد والكفاءة في التوجيه والتحفيز والتفويض لآلخرين�	

بناء الثقة والتفاهم عبر المناطق الزمنية في الفرق متعددة الوظائف�	

رأس المال االجتماعي وتوليد التواصل:

المفهوم اللغوي لمصطلحي "التأثير"�	

المفهوم العلمي واإلداري للتأثير و اإلقناع.�	

طرق اإلقناع وكيفية التأثير باآلخرين�	

أهميَّة اإلقناع والتأثير في الحياة القيادية�	

معوقات التأثير واإلقناع.�	

اإلتصال الفعال السبيل للقيادة الفعالة الناجحة�	

اإلتصال الفعال من خالل نماذج الذكاء العاطفي األربعة.�	

اإلتصال الفعال في تعديل اإلتجاهات و األفكار و السلوكيات�	

المحتويات األساسية:



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

)دبلوماسية القيادة والبروتوكول واتيكيت الحضور القيادي(
  أتقن مهاراتك الشخصية واالجتماعية والقيادية والقدرات الذاتية لبروتوكول واتيكيت الحضور القيادي

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.


