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صوت القيادة والتواصل القيادي الفعالة
 تطوير المهارات لتكون قائدا ديناميكيا وملهما 

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER
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صوت القيادة والتواصل القيادي الفعالة

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

مقدمة:
التواصل  بدون   ، االستراتيجية  براعة  مدى  أو  الرؤية  إقناع  مدى  عن  النظر   بغض 
القيادي ، ال يوجد تنفيذ.   القدرة على الحصول على القبول وكسب الثقة وإلهام الوالء 
بشكل جماعي ليست مهارة يجب أن تولد بها. اآلن يمكنك أن تتعلم تطوير النعمة  وإلهام 
اآلخرين عند إلقاء الخطب والعروض التقديمية. تم تصميم هذا التدريب على التواصل 
القيادي سريع الخطى والموجه نحو النتائج بشكل فريد لتعزيز مهارات االتصال القيادية 
الخاصة بك  ستتعلم تقنيات عملية لتشكيل رسائلك القيادية ، وصقل صوت قيادي حقيقي 

والمشاركة في محادثات قوية تحقق نتائج. 

اهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

 تحسين مهارات االتصال القيادية الخاصة بهم�	
 بناء قدر أكبر من المشاركة والثقة والوالء�	
 إظهار النعمة القيادية  ونزع فتيل التوتر�	
 التغلب على مقاومة التغيير�	
 تحفيز االخريين وإلهامهم للعمل�	
 حشد الدعم في المواقف الصعبة�	

 المنهجية:
تستخدم هذه الدورة مزيجاً من تقنيات التدريب مثل التمارين والمحاضرات والعروض 
التقديمية ودراسات حاالت وتمارين لعب األدوار، كما يتم عرض ومناقشة مقاطع فيديو 

ذات صلة بمواضيع الدورة.

الفئات المستهدفة:
ورؤساء  والقادة  العامون  والمدراء  المدراء  لكبار  التدريبية  الدورة  هذه  تصميم  تم 
يتوقع منه  أو  قيادي  إلى منصب  األقسام  والمشرفون  والمدراء  و أي شخص يطمح 

الترشح لمنصب قيادي.

المحتويات األساسية:

 أصوات القادة الفعالني - المايض واحلارض :

 وصف المواقف النموذجية التي تتطلب مهارات اتصال قيادية محددة�	
 تقييم مدى استخدامك للغة القيادة في هذه المواقف �	
سمات للتواصل القيادي الفعال�	

 العثور عىل صوت القيادة اخلاص بك :

 تعلم عنصري صوت القائد  �	
 صف العديد من أساليب التواصل القيادي ووصف أسلوبك المهيمن  �	

 صياغة راسئل مقنعة تلهم العمل وحتقق النتاجئ :

 حدد النتائج المرجوة من رسالتك القيادية باستخدام مصفوفة النتائج  �	
 شكل رسالتك القيادية  �	

 متهيد الطريق للتواصل القوي :

 اختر المنتدى المناسب لالتصاالت القيادية وقم بإنشاء إعداد رابح لرسائلك �	
الرئيسية  

 التغلب على الخوف من المسرح وقلق التواصل  �	

 أخذ زمام المبادرة :

 توليد الحضور والكاريزما التي تحظى باالحترام  �	
 إرسال رسائل واضحة تزيد من فهم الجمهور  �	

 حتديد االجتاه الذي تريد أن يسلكه اآلخرون :

 توصيل مهمة واضحة وإلهام الرؤية والقيم  �	

 تفويض السلطة بطرق تحث اآلخرين على تحمل المسؤولية  �	

 التأثري عىل اآلخرين وإلهامهم للعمل :

 تحديد العوامل التي تثبط الهمة  �	

 أشعل نارا في قلوب اآلخرين  �	

 التدريب واإلراشد والتوجيه لتحسني األداء :

 تحفيز وتوجيه جلسات التدريب واإلرشاد والتوجيه األصيلة  �	

 معاجلة الموضوعات الصعبة واحلاسسة بطرق تزنع فتيل التوتر :

 التعامل مع النزاعات والنزاعات العدائية�	



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

)صوت القيادة والتواصل القيادي الفعالة(
 تطوير المهارات لتكون قائدا ديناميكيا وملهما 

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.


