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مقدمة:
تتناول هذه الدورة   فن اكتساب مهارات التواصل الفعال من خالل إتقان مهارة التعبير عن الذات أمام الجمهور كمتحدث محترف ومؤثر للوصول إلى أعلى مستويات الثقة والتأثير 

االجتماعي بهدف تعزيز التواصل بين الموظفين وبناء عالقات اجتماعية مثمرة تساهم في رفع مستوى إنتاجية الموظفين وخلق بيئة عمل إيجابية وسعيدة ومحفزة.

وسيتم  خالل خالل هذا البرنامج  العمل على تطوير مهارات التواصل الفعال وتعلم مهارات الحزم والتواصل اللفظي وغير اللفظي وفن اإلنصات وإدارة النزاعات وأساليب التأثير 
على اآلخرين والتواصل معهم بشكل فعال والتعرف على تقنيات الصوت وطرق التنفس التي تساعدك في إيصال رسالتك ألكبر قدر ممكن من الناس وأبرز قيم علم النفس اإليجابي 

لتحسين العالقات االجتماعية كاالمتنان والعطف.

يقدم هذا البرنامج فرصة مثالية إلجادة مهارات التفاعل مع اآلخرين وحل الخالفات والتعبير عن األفكار واآلراء والمشاعر بشكل بليغ وإيجابي ومقنع، كما يصقل مهاراتهم في 
التعامل مع زمالء العمل والعمالء والرؤساء وغير ذلك.

األهداف الرئيسية:
يركز هذا البرنامج على تمكين المشاركين من معرفة الطريقة المثلى لتحقيق التواصل الفعال مع اآلخرين. باإلضافة إلى ذلك سيتم استخدام دراسات الحالة وتمارين لعب األدوار 

وغيرها بغية الوصول إلى فهم واضح لدى المشاركين لمهارات التواصل الفعال. ويمكن أن نلخص أهم أهداف البرنامج فيما يلي:

تطوير المهارات وتحديد قواعد النقاش البناء واإلصغاء بهدف التأثيرعلى اآلخرين�	
أن يطور مهارات التواصل الشفهي والكتابي والهاتفي�	
أن طور مهارات التعامل مع العمالء والزمالء والرؤساء والمرؤوسين�	
أن يبين أهمية التواصل اإليجابي بين األفراد والمجموعات�	
تطوير مهارات عرض األفكار والتفاوض وحل الخالفات�	
أن يشرح أهمية الحوار واالستماع إلى وجهات النظر األخرى�	
التعريف بأدبيات النقاش وأساليب استمالة الجمهور ونيل اهتمامهم�	

مخرجات البرنامج:
يف هناية هذا الربناجم التدرييب سيكون المتدرب قادًرا عىل أن:

يطور مهارات االتصال الفعال�	
يطور من مهارات التواصل مع الثقافات المختلفة.�	
يدير أي نزاع بسهولة ونجاح.�	
يبين خصائص االتصال ومعوقاته وأنواعه المختلفة.�	
يستخدم أنواع االتصال المختلفة للتعبير عن األفكار والمشاعر بشكل واضح وجلي.�	
يستخدم مهارات الحوار واإلقناع بطريقة سهلة.�	
يتفهم وجهات النظر األخرى.�	
يوظف لغة الجسد بشكل فعال للتأثير على اآلخرين.�	

الوحدات التدريبية:
الوحدة االولى: مقدمة إلى التواصل وأنواعه�	
الوحدة الثانية: مهارات التخاطب الكتابي�	
الوحدة الثالثة: مهارات التخاطب الشفهي�	
الوحدة الرابعة: التعامل مع اآلخرين�	
الوحدة الخامسة: إدارة التفاوض وحل النزاعات�	



نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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 :........................)منظومة التواصل واالتصال الفعال وأساليب التأثير على اآلخرين ®(

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

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

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

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

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: 

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.


