
كاريزما القيادة
البرنامج التدريبي

اللغة العربية لغة البرنامج 

ساعات9 مدة البرنامج                    

.عناصر كاريزما الشخصیةفھم 
.انالعوامل التي تساعد على زيادة الكاريزما لدى اإلنسالتمكن من 

.مجاالت الشخصیة الكاريزمیةالتعرف على 
.خصائص الشخصیة الكاريزمیة وكیف يمكن اكتسابھا

.الكاريزما والشخصیة الجذابةمعرفة ما اللعالقة بین 
.فوائد الكاريزمافھم 

.استراتیجیات السحر الشخصيالتمكن من 

.كیف تجعل نفسك أكثر جاذبیة وتأثیرا
.تدريب نفسك على أن تكون أكثر جاذبیة وتأثیراكیف 

.جاذبیة العالقات والذكاء االجتماعيفھم العالقة بین 
.إعادة تحديد وصف الشخصیةمعرفة كیفیة 

.كیف تتمیز عن اآلخرين وتسوق مھاراتك
.ھل الكاريزما فطرية أم مكتسبة

.الذكاء االجتماعي وعالقته بمھارات االتصال التنظیمي
.العالقة بین الذكاء االجتماعي والشخصي وتوجه الثقة

.أنواع وخصائص الذكاء االجتماعي
.نظريات الذكاء االجتماعي

.مواصفات الشخص االجتماعي ذو الذكاء االجتماعي
.كیف نتوقف عن التحیز آلرائنا ومعتقداتنا

.تعدل قناعتك وتثق في قدراتكالتمكن من 

اهداف البرنامج          
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:  تتضمن المواضیع الرئیسیة للبرنامج ما يلي
مقدمة عامة عن مفھوم الكاريزما: الوحدة األولى

.مھارات وممیزات الشخصیة الكاريزمیة
.القدرة على إعطاء رسائل صامتة

.القدرة على إدارة الوقت واستثماره بشكٍل فّعال
.القدرة على قراءة المشاعر بذكاء وبناء األلفة والقیادة

بیة منطلقات فكرية في الشخصیة الكاريزمیة وجاذ: الوحدة الثانیة
العالقات

.تعريف الكاريزما بشكل عام وفي بیئة العمل بشكل خاص
.الكاريزما ودورھا في الحیاة العملیة

.التعرف على أنماط الشخصیة في بیئة العمل
.یةفن اإلتیكیت في المواقف في بیئة العمل وفي الحیاة الشخص

.تطبیق مھارات اإلتیكیت اإلداري
بھاخصائص الشخصیة الكاريزمیة وكیفیة اكتسا: الوحدة الثالثة

.ھل يمكن تدريب نفسك على أن تكون أكثر جاذبیة وتأثیرا
.خصائص الشخصیة الكاريزمیة

.جاذبیة العالقات والذكاء االجتماعي
.إعادة تحديد وصف الشخصیة

.كیف تتمیز عن اآلخرين وتسوق مھاراتك
.ھل الكاريزما فطرية أم مكتسبة

الفئات الرئیسیة للشخصیة الكاريزمیة: الوحدة الرابعة
.أنماط الشخصیة الكاريزمیة في بیئة العمل

.نظرة عامة على اختبارات أنماط الشخصیة العالمیة
.مھارات التعامل مع مختلف األنماط واستثمارھا في بیئة العمل

مھارات اإلتیكیت اإلداري: الوحدة الخامسة
مفھوم البروتوكول واالتیكیت والمجاملة في الحیاة

.مھارات اإلتیكیت اإلداري
.اآلداب العامة للمجاملة وتطبیقھا في بیئة العمل

.أصول التحیة والمصافحة
صور ونظريات الذكاء االجتماعي وعالقته بمھارات: الوحدة السادسة
االتصال التنظیمي
.وعالقته بمھارات االتصال التنظیميلذكاء االجتماعي

.والشخصي وتوجه الثقةالعالقة بین الذكاء االجتماعي
.خصائص الذكاء االجتماعي
.نظريات الذكاء االجتماعي

.ذو الذكاء االجتماعيمواصفات الشخص االجتماعي
.كیف نتوقف عن التحیز آلرائنا ومعتقداتنا

محتويات البرنامج      



:  البرنامج، يكون المشاركين قادرين على نهاية

التعرف على مفھوم القیادة والكاريزما•
التمكن من صفات الشخصیة الكاريزمیة•
ة اتقان استراتیجیات بناء الشخصیة القیادي•

الكاريزمیة
اتقان تقنیات التأثیر والجاذبیة•
التمكن من بناء العالقات البناءة•
فھم الذكاء االجتماعي•
حةفھم كیفیة تغیر القناعات الخاطئة الى صحی•

مخرجات التعلم 

جمیع العاملین باألقسام وإدارات المؤسسة •
وجمیع رؤساء األقسام ومدراء اإلدارات ومن يرغب 

.أن يكون ذو شخصیة كاريزمیة
.من يتم تأھیله لشغل المناصب القیادية•
.طالب الجامعات والخريجین•
جمیع العاملین بإدارات العالقات العامة وإدارة •

الموارد البشرية والمتحدثین الرسمیین 
.للمؤسسات ورجال اإلعالم

اصحاب المشاريع ورواد االعمال•

الفئة المستهدفة 

Lectureالمحاضرات •
Group Discussionالحلقات النقاشیة •
Role Playingاالدوار التمثیلیة •
ھارية التمارين العملیة والتطبیقات الم•

Exercises
Cast Studyدراسة حاالت •
Short discussionالمناظرات القصیرة •
Presentationتقديم العروض •
االستقصاء االدراكي والتقییم •

Conception Surveys
 Video labفیديو  •
 Internationalدراسة نماذج عالمیة •

example.

/ المادة التدريبية 
التكنولوجيا المستخدمة
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