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تطوير العالمة التجارية الشخصية والوجود التنفيذي

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

مقدمة:

 طور  مهاراتك في إنشاء استراتيجيات العالمة التجارية الشخصية التي تعززالصورة الذهنية،  وتتفاعل مع جمهورك المستهدف،   يركز هذا البرنامج التدريبي على أهمية العالمة 

التجارية الشخصية وإحداث تأثير مهني قوي . ستساعدك الدورة على تطوير عالمتك التجارية الشخصية وتعزيز وجودك التنفيذي وتعلم التقنيات لترك انطباع إيجابي ودائم لدى 

اآلخرين.

استكشف قوة لغة الجسد والصوت والنبرة ودرجة الصوت والصورة والكاريزما للتحكم في تأثيرك وحضورك وبالتالي فرصك المستقبلية وتحسينها وسوف تكتسب أيضا رؤى 

لمساعدتك على تطوير ذكائك العاطفي ومهارات االتصال.  عالمتك التجارية الشخصية هي مؤشر واضح وإشارة لآلخرين بأفضل ما تقدمه. إنها الطريقة التي يتذكرك بها الناس 

وفي هذا العصر الرقمي المتنامي أصبحت اآلن أكثر أهمية من أي وقت مضى. 

اهداف الدورة:

	wتطوير عالمتك التجارية الشخصية وأسلوبك من أجل التميز وترك انطباع دائم وموثوق 

	w إنشاء عالمتك التجارية الفردية المؤثرة -  تطوير ثقتك بنفسك وتعزيز الكاريزما 

	w استخدام لغة الجسد الفعالة في المناسبات المختلفة 

	wترسيخ الحضور والمصداقية   واتقان  مهارات االتصال الحازم 

	wكيفية توجيه ذكائك العاطفي للتواصل واإلنجاز واإللهام والتصرف بمرونة

	wتعلم كيفية تحفيز اآلخرين وتوسيع نفوذك على جميع المستويات في المؤسسة او الشركة 

	w معرفة  كيفية إظهار الثقة مع األشخاص  و  كيف تدير عواطفك أثناء الضغط

	wالحصول على استراتيجيات زيادة الثقة بالنفس وتحسين مصداقيتك وجدارتك بالثقة مع الزمالء 

	wتعلم التحدث بثقة في أي موقف واكتشاف تكتيكات محددة للحصول على أسس وتقديم نفسك بشكل طبيعي ولكن حازم 

	wتعلم كيفية تطوير موضع تحكم داخلي إلعادة صياغة األفكار السلبية وخلق مهارات تكيف ناجحة للمواقف المشحونة عاطفيا 

المنهجية:

توّظف هذه الدورة التدريبية مزيجاً من أساليب التدريب التفاعلية، مثل العروض التقديمية من المستشار والمشاركين ولعب األدوار )المعّدة مسبقاً والمرتجلة( وعرض مقاطع 

الفيديو ومناقشتها والتمارين الفردية والجماعية وانشطة المحاكاة العملية. تم تصميم هذا التعلم ليكون قابال للتطبيق في اليوم التالي بعد انتهاء الدورة التدريبية للحصول على أقصى 

قيمة وأهمية مهنية لكل مشارك. 

الفئات المستهدفة:

 إذا كنت تتطلع إلى إحداث تأثير داخل المؤسسة ، أو أثناء بناء عملك ، فإن هذه الدورة ستدعمك من خالل استكشاف استراتيجية العالمة التجارية الشخصية ، والمبادئ التوجيهية 

العملية لضمان خلق انطباع إيجابي أول ومستمر.   

 مع النمو الهائل لوسائل التواصل االجتماعي والمجتمع الذي يحركه الفرد بشكل متزايد ، ربما تكون العالمة التجارية التي تبنيها حول نفسك هي الطريقة الوحيدة األكثر أهمية 

التي يمكنك من خاللها التميز في مجاالت عملك.  
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تطوير العالمة التجارية الشخصية والوجود التنفيذي

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

المحتويات األساسية:

مهارات الشخصية الفاعلة: 

	wمهارات ضبط االنفعاالت

	wمهارات التعامل مع الخالفات

	wمهارات التفكير الناقد

	wمهارات الثقة بالنفس

بناء الشخصية الكاريزمية:

	wأنماط الشخصية الكاريزمية في بيئة العمل

	wنظرة عامة على اختبارات أنماط الشخصية العالمية

	wمهارات التعامل مع مختلف األنماط واستثمارها في بيئة العمل

	w لثقة بالنفس وتحسين مصداقيتك وجدارتك بالثقة مع الزمالء

	w كيفية تحفيز اآلخرين وتوسيع نفوذك على جميع المستويات

	wفن ضبط النفس وعدم الغضب

التواصل بوضوح وثقة واتصال وقوة شخصية:

	w التأثير والتواصل والمشاركة عند التحدث والعرض 

	w تأكد من توصيل رسالتك 

	w األسئلة المرتجلة الميدانية بفعالية 

	w تعلم النصائح والتقنيات واألدوات في التحدث والعرض 

	w تطوير أسلوب عرض تقديمي ديناميكي 

	w التخطيط مع الغرض 

فهم سلوكك وأسلوب التواصل:

	w تحديد أسلوب التواصل والسلوك لنفسك ولآلخرين ، وتكييف نهجك لتحسين 

عالقات العمل 

	w فهم نقاط القوة والتحديات في أسلوبك 

	w فهم ديناميكيات الفريق لخلق بيئة عمل جماعية إيجابية 

	wتوجيه ذكائك العاطفي للتواصل واإلنجاز واإللهام والتصرف بمرونة 

	w مراجعة السمات الرئيسية للمؤثرين والتواصل الناجحين 

 التأثري كأداة نفسية رئيسية يف بناء العالقة:

	w إدراك أن العالقة هي مفتاح التأثير اإليجابي وإدارة النزاعات 

	w تحديد النهج المختلفة للتوصل إلى اتفاق 

	w تعلم أداة نفسية رئيسية للعالقة والثقة وحل النزاعات والتفاوض والتأثير 

	w تنمية الوعي باألنماط اللغوية المؤثرة 

	w تحسين مهارات االستماع 

	w معايرة المهارات غير اللفظية 

	w صقل مهارات طرح األسئلة: الكشف عن االهتمامات والحصول على معلومات 

عالية الجودة 

عالمتك التجارية الشخصية ووجودك المهين :

	w فهم ديناميكيات االنطباعات األولى والمستمرة 

	w األشياء التي يراها الناس ويشعرون بها في السياق المهني 

	w المصداقية والتطابق والسياق والثقة 

	w إنشاء صورة عالمتك التجارية المهنية ؛ الغرض واألهداف والعناصر 

	w "تسخير الموارد الخاصة بك؛ "ماذا" و "كيف 



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

)تطوير العالمة التجارية الشخصية والوجود التنفيذي(
 تطوير عالمتك التجارية الشخصية وأسلوبك من أجل التميز وترك انطباع دائم وموثوق

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.


