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مقدمة :

يدور هذا البرنامج حول  مهارات الحوار ولغة الجسد واهميتها في التواصل، وتقدم هذه الدورة تحلياًل كاماًل إلشارات الجسد وإيماءاته والدالالت على كل من تلك الحركات في بيئة 
العمل. تعّرف على أهمية لغة الجسد في مجال األعمال وصقل مهارات التواصل لتنتقل بها إلى المستوى التالي من التميز، من خالل هذه الدورة التدريبية، ستتمكن من فهم ماهية 
لغة الجسد، وتطوير مهارات التواصل، أسرار الحوار الناجح وستكتشف أفضل وسائل التعبير عن النفس. ومن زاوية أخرى، ستتعرف على تصور اآلخرين لشخصك وستصبح 
قادراً على التفريق بين األنواع المختلفة للشخصيات من حولك وتفسير ردود أفعالهم. ستكون بال شك أفضل من حيث "الحضور المؤثر" في االجتماعات والمقابالت والعروض 
التقديمية. هذه الدورة ستعزز ثقتك بنفسك وستنمي قدراتك على إدارة التميز واالبداع في بيئات العمل المختلفة، في نهاية الدورة،  ستتمكن ليس فقط التحكم بلغة جسدك وصوتك 

فقط، بل ستتمكن من فك شيفرات لغة جسد اآلخرين . هذه الدورة تعتمد على دراسات علمية ومصممة على كشف لغة الناس غير المنطوقة.

الهدف العام:

يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعارف العلمية والخبرات العملية في قراءة األفعال والسلوكيات والرسائل غير اللفظية؛ ومعرفة اتجاهات اآلخرين وتقييم انفعاالتهم؛ وفهم 
اإلشارات واإليماءات والقدرة على تحليلها والتواصل معها بصورة إيجابية وبشكل فعال، واكسابهم المهارات الضرورية في أصول فن االتيكيت ليتمكنوا من تحقيق التواصل 

اإليجابي الفعال مع اآلخرين ، والتدريب على مهارات الحضور المقنع وتعلم مهارات التواصل الجيد مع األخر ومهارات اإلقناع .

األهداف التفصيلية:

	wاتقان علم لغة الجسد وتطبيقاتة
	wادراك ماهية الجمل الحركية وأهميتها فى تحليل لغة الجسد
	wاتقان كيفية تحليل الجمل الحركية واستخراج المعانى الخفية للطرف اآلخر
	w.تطوير مهارات المشاركين على مواكبة التغيرات والتفكير بشكل مختلف للتفوق على المنافسين وإبهار الذات واآلخرين
	wNon Verbal communication التعرف على دقائق الشخص اآلخر من خالل حركات الجسد
	w.إكساب المشاركين القدرة على إيصال صورتهم وانطباعاتهم صحيحة لآلخرين
	wتعريف المشاركين على مفهوم الحوار وأهميته
	wتعريف المشاركين على اسرار الحوار الناجح
	wأن يستخدم المشارك مبادئ الحوار أثناء التعامل مع الناس
	wأن يتعرف المشارك على فنون االقناع
	wأن يستخدم المشارك لغة الجسد في المخاطبات الرسمية
	wأن يقيم المشارك حركات األشخاص المختلفة في لغة الجسد
	wتعلم كيف نستغل لغة الجسد فى تحسين صفاتنا الشخصية
	wالتعلم بلغة الجسد كيفية صنع حوار ومودة مع الطرف اآلخر
	wادراك الدوافع الحقيقية لسلوك وكالم الطرف اآلخر
	wاتقان اتيكيت األعمال والتواصل الفعال

الفئات المستهدفة:

يعد هذا البرنامج التدريبي من البرامج األساسية لكل موظف مهما كانت فئته الوظيفية ، هذا البرنامج التدريبي المميز يعمل على تنمية معارف ومهارات المشاركين في مجال 
العالقات التبادلية  ,البروتوكول واإلتيكيت ضمن بيئة األعمال اإلدارية لتمكينهم من اكتساب االستراتيجيات الفعالة في مجال عالقات التواصل والتفاهم ببين الموظف ورؤسائه من 

جهة والموظف ومرؤوسيه وزمالئه  في العمل.
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المحتويات البرنامج:

الوحدة األولى:

ارسار احلوار الناجح

	wمقدمة
	wمفاهيم أساسية
	wأسرار الحوار الناجح
	wمبادئ سر وروعة جمال العيون
	wالمحافظة على انتباه السامع ومتعة الحديث
	wفنون االقناع بالحوار
	wحتى يكون حديثك أكثر جاذبية
	wورشة عمل

الوحدة الثانية:

معوقات احلوار

	wمعوقات الحوار
	wأسس معالجة أزمة الحوار الراهنة
	wالحوار والعمليات العقلية
	wتآزر الحواس في األسلوب الحواري
	wنماذج حوارية
	wفكاهة الحوار
	wورشة عمل

الوحدة الثالثة:

مكونات ثقافة احلوار

	wمكونات ثقافة الحوار
	wلماذا نتحاور؟ ولماذا ال نتحاور؟
	w)الحوار )بيئته – موضوعاته – صوره – فنياته
	wأسس الحوار الفعال
	wموضوعات الحوار
	wالقواعد التنظيمية للحوار الجيد
	wكيف يمكن أن يكون الحوار مفيدا
	wالمحاور المحترف
	wأنماط المحاورين

الوحدة الرابعة:

مفهوم لغة اجلسد

	wمفهوم لغة الجسد

	wأهمية لغة الجسد

	wأنواع الحركات التي تحيط بغالفنا الجسدي

	wاستخدامات لغة الجسد

	wمراحل لغة الجسد

	wكيف تستخدم لغة الجسد بفاعلية؟

الوحدة الخامسة:

أوضاع حركة الذراعني

	wأوضاع حركة الذراعين

	wحركة اليدين

	wحركات الساقين والقدمين

	wمواضع الجلوس

الوحدة السادسة:

تعبريات الوجه

	wتعبيرات الوجه

	wلغة الجسد والتفاوض

	wلغة الجسد والقاء الخطابات والمحاضرات



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

التــاريــخ :........................)سيكولوجية لغة الجسد واتيكيت األعمال والتواصل الفعال ®(

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


