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 مهارات وكفاءات االتصال
والحضور القيادي المؤثر

مقدمة:

 يحتاج القادة على جميع المستويات إلى معرفة أكثر بكثير من آليات إرسال واستقبال المعلومات.   يجب أن يكونوا متواصلين ماهرين في عالقات ال حصر لها على المستوى 

التنظيمي، في المجتمعات والمجموعات، وأحيانا على نطاق عالمي.  

 في برنامج  استراتيجيات االتصال والحضور القيادي المؤثر هذا، سيتدرب المشاركون على تطوير وتقديم رسائل موجزة جيدة الصنع ذات نوايا محددة بوضوح تدعم عالمتهم 

التجارية الشخصية. توفر جلسات الدورة  فرصة للمشاركين لتحديد نقاط القوة الرئيسية في أسلوب االتصال الخاص بهم، فضال عن فرص التحسين وتطوير حضورهم القيادي 

. سيتلقون أيضا مالحظات فردية وتدريبا ويتعلمون كيفية استخدامها لزيادة مهاراتهم الحالية.  سيغادر المشاركون بمهارات وكفاءات لتعزيز وجودهم القيادي ، وبناء الثقة مع 

المكونات الرئيسية وإنشاء اتصاالت أكثر فعالية  ومؤثرة.  

اهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

تعزيز مهارات االتصال على تقديم بيانات أكثر قوة عبر مجموعات متعددة من أصحاب المصلحة ومنصات متعددة�	

تطوير مهارات االتصال والحضور القيادي لتكون مؤثرة ومنتجة �	

تطبيق التقنيات المتقدمة في مجال القيادة والتواصل لتعزيز قيمة األعمال ولتكون قائد أكثر تأثيراً�	

تطبيق أفضل الممارسات للتأثير على الزمالء والمدراء والمرؤوسين والعمالء وأصحاب المصلحة اآلخرين�	

شرح كيفية التعامل بشكل فعال مع التحديات مثل تقديم األخبار التي ال تحظى بشعبية وزيادة تحفيز الفريق وكسب القلوب والعقول .�	

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

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

 بناء وتجديد عالقات الثقة باتباع مبادئ تنمية المهارات القيادية وتقنيات االتصال الفعال�	

 متى وكيفية توظيف مجموعة متنوعة من أساليب االتصال في الكتابة والتحدث�	

اإللمام بعناصر ومهارات االتصال الفعال  والحضور القيادي في بيئات ومواقع العمل�	

اإللمام باتيكيت االتصال االستراتيجي واستخداماته المثلى في بيئات العمل�	

 فهم أحدث نظريات القيادة والعمل الجماعي والتطبيق العملي في مكان العمل �	

 المنهجية: 

دورة تفاعلية للغاية مع مناقشات جماعية وتقييم شخصي وجلسات تدريب   وخطة عمل شخصية.  مع استكمال هذه الجلسات، والمناقشات واألنشطة والتمارين العملية وانشطة 

المحاكاة، ستتقن استراتيجيات قابلة للتنفيذ على الفور.

الفئات المستهدفة:

هذه الدورة مخصصة  للمديرين والقادة والمشرفين ورؤساء االقسام الذين يتطلعون إلى تطوير مهارات االتصال وصوتهم القيادي من أجل التواصل الفعال مع فرقهم، وهومهم 

ايضا  لرؤساء الفرق / اإلدارات ، أو المسؤولين  ، والمرشحين لمناصب قيادية عليا.

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER
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 مهارات وكفاءات االتصال
والحضور القيادي المؤثر

المحتويات األساسية:

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

االتصال الفعال واحلضور القيادي:

فهم الدور القيادي وعالقته باالتصال والتواصل �	

أهمية التواصل للقائد�	

تنظيم األفكار من خالل الخرائط الذهنية�	

التقديم مقابل العروض�	

أهمية العروض للقائد�	

أساسيات فن الخطابة�	

مهارات االتصال الفعالة:

طرق زيادة فعالية االتصال�	

العمل بفعالية مع الرؤساء والزمالء�	

كيفية التعامل مع مجموعة غير متعاونة�	

نموذج دسك DESC في التواصل�	

المهارات االجتماعية�	

لغة الجسد واالتصال غير اللفظي �	

تقنيات االستماع النشط�	

قوة احلضور و االستخدام الفعال للتواصل غري اللفظي:

تعزيز حضورك أمام األخرين�	

السمات األساسية لذوي الحضور القوي�	

ماهية و أهمية لغة الجسد في بناء الكاريزما�	

قواعد أساسية الستخدام لغة الجسد  �	

أسرار الصوت والوقفات لذوي الحضور القوي�	

كسب المصداقية كقائد:

تحديد خصائص القائد الموثوق به�	

تأسيس مصداقيتك بحزم�	

المصادر الستة لقوة أي قائد�	

بناء صورة مهنية ايجابية للقائد داخل المؤسسة�	

تغيير نمط التواصل حسب أعضاء الفريق والحالة�	

التحفيز من خالل التواصل�	

انشاء بيئة االشراك في العمل�	

كاريزما القائد:

ماهية كاريزما القيادة�	

أهمية القيادة الكاريزمية�	

مصادر تأثير القيادة الكاريزمية�	

خطوات عملية لبناء القيادة الكاريزمية�	

قوة اإللهام القائد الكاريزمي�	

الذكاء العاطفي يف االتصال واحلضور القيادي:

عالقة الذكاء العاطفي بالقيادة�	

موقع الذكاء العاطفي ضمن مستويات القيادة�	

استخدام الذكاء العاطفي في  االتصال االستراتيجي �	

استخدام الذكاء العاطفي للقيادة المؤثرة والملهمة �	

استخدام الذكاء العاطفي في تحفيز األخرين�	

الذكاء العاطفي و فن توجيه النقد البناء�	

كسب قلوب وعقول االخرين:

بيع أفكارك للجمهور�	

إنشاء رسالة مقنعة تثير العواطف الصحيحة�	

إعادة كتابة الرسالة من السلبية إلى اإليجابية�	

إعادة كتابة الرسالة من غير الموضوعية إلى الموضوعية�	

تعديل رسالتك لتلبية احتياجات ورغبات وأسلوب الجمهور�	

ايصال األخبار السيئة أو الرسائل الغير محبوبة�	

القيادة  واالتصال والتواصل خالل األزمات�	

تعزيز روح التعاون والتواصل بين اإلدارات الداخلية�	



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

) مهارات وكفاءات االتصال والحضور القيادي المؤثر(

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.


