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يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج وورش عملية لمدة 5 أيام حول 
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قوة االتصال واالقناع والتاثير في االخرين ®

https://euromatech-me.com/فئة-البرامج/الإدارية-والقيادية-وتطوير-الذات


الوحدة األولى:

كفاءة التواصل مع اآلخرين

كيف تحقق النجاح في التواصل مع اآلخرين �	
واألسباب التي قد تؤدي إلى الفشل

أهمية الحفاظ على المظهر واألسلوب عند التعامل �	
مع اآلخرين

التعرف على األساليب الجيدة في الحديث �	
للحصول على انتباه اآلخرين

ماذا تفعل عندما تتحدث إلى اآلخرين؟�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الثانية:

مفاهيم أاسسية يف االتصال وبناء اتصاالت 
فعالة

معنى االتصال، عناصره، أشكاله�	
معوقات االتصال�	
طرق جيدة لالتصال برئيسك�	
احرص على أن تكون أفضل المدراء�	
طرق االتصال�	
قائمة بمتطلبات االتصال الفعال�	
كيف تحسن اتصالك بمرؤوسيك؟�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الثالثة :

اإلبداع يف اإلقناع والتأثري ىف اآلخرين

السر األساسي في التأثير في اآلخرين�	
كيف تدفع اآلخرين للعمل من أجلك؟�	
كيف يمكن السيطرة على تصرفات اآلخرين؟�	
كيف يمكن ترك انطباع جيد في نفوس اآلخرين؟�	
كيف تنتقد اآلخرين؟�	
المحاورات الست للتأثير وإقناع اآلخرين.�	
كيف تتعامل مع الناس بنجاح؟�	
كيف تشعر من أمامك بالود من أول لحظة؟�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الرابعة:

اإلتصال الفعال مدخل لإلقناع والتأثري

االتصال غير الشفهي ولغة الجسد – استخدامها �	
لتعزيز وضعك

استخدام صوتك لصالحك – النبرة، والسرعة، �	
واألسلوب

تقديم العروض الشخصية – إحداث التأثير �	
الصحيح

اكتشاف معوقات االتصال الفعال والتغلب عليها�	
اإلتصال وعملية اإلقناع والتأثير فى اآلخرين�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الخامسة:

آليات تفعيل مهارات اإلقناع والتأثري ىف 
اآلخرين

االتصال اإليجابي والجازم:�	
أن تقول "نعم" وأنت تعلم أنك يجب أن تقول �	

"ال"
التعبير عن آرائك بأسلوب مباشر وفعال�	
المشاركة في االجتماعات وكسب تعاون �	

اآلخرين
استخدام اللغة اإليجابية الفعالة�	
االتصال المقنع والمؤثر:�	

التعبير عن آرائك، وأفكارك، وطلباتك بثقة�	
االتصال المقنع، كسب موافقة اآلخرين�	
التأكد من أن اتصالك واضح، ومحدد، وسهل �	

الفهم
فهم واكتساب مهارة إنصات أكثر حيوية �	

وفعالية
تعزيز مهارات االستجواب لديك�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

المحتويات األساسية:
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مقدمة:
من أهم المهارات في الحياة والتي تدخل في كل مناحي الحياة وعالقاته، هي مهارات 
التواصل، حيث من خالل مهارات التواصل يمكن أن يصل الشخص ألهدافه والغايات 
التي يقصدها، ويقصد بالتواصل العملية االجتماعية التي يحدث بها تفاعل بين أطراف 
وتهدف إلى تبادل اآلراء واألفكار وتكون على عدة أشكال إما لفظية وإما غير لفظية 
والرسالة  المستمع،  أي  والمستقبل  الرسائل،  يرسل  الذي  وهو  المرسل  وعناصرها 
فنون  تعددت  للمستمع، وقد  الموضوع  إيصال  الوسيلة أي طريقة  و  الموضوع،  أو 

ومهارات التواصل ومنها فن ومهارات التأثير واإلقناع
ويقصد بمهارات اإلقناع والتأثير فى اآلخرين القدرة على تغيير سلوكيات وقناعات 
وتصرفات شخص آخر أو مجموعة أخرى تجاه فرد أو مجموعة أفراد أو أحداث أو 
فكرة معينة، وغالبا ما تتم عملية اإلقناع من خالل إيصال رسالة أو مشاعر معينة 
أو معلومات أو منطق إلى الطرف اآلخر أو مزيجا من ذلك، والسؤال الذى يفرض 
نفسه لماذا نفشل في اإلقناع؟ كثير منا يفشلون في عمليّة اإلقناع، ألنهم ال يدركون 
أنها مهارة البد من تعلمها والتدرب عليها، صحيح أن البعض يتقن فن اإلقناع والتأثير 
اكتسابها،  للعمل بجد من أجل  البعض اآلخر بحاجة  أن  بالفطرة، إال  على اآلخرين 
وهكذا فإن اإلفتقار لمهارات اإلقناع والتأثير، قد يؤدي بالشخص في بعض األحيان 

التباع أساليب خاطئة بهدف تغيير وجهات نظر األطراف األخرى.

أهداف الرنامج:
إلمام المشاركين بمفهوم التواصل اإلنسانى نظرياته وأبعاده ودوره في نجاح �	

الفرد على المستوى الشخصى واالجتماعى والعملى
المختلفة �	 أنواعه  و  ومعوقاته  االتصال  خصائص  على  المشاركين  تعريف 

وتأثيره على تطوير الفعالية والكفاءة اإلدارية
إكساب المشاركين المهارات الالزمة التي تساعدهم على تقديم أنفسهم وأفكارهم �	

بأكثر الطرق فعالية وكفاءة
لتحقيق �	 فيها  مهاراتهم  وتطوير  واإلقناع  التأثير  مهارات  المشاركين  إكساب 

الفعالية والكفاءة اإلدارية
تعريف المشاركين بآليات تفعيل مهارات التأثير واإلقناع فى بيئة العمل بفعالية �	

وكفاءة



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

التــاريــخ :........................)قوة االتصال واالقناع والتاثير في االخرين ®( 

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.


