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مقدمة:

المهارات السلوكية في التعامل مع اآلخرين تتضمن كيف يتحدث اإلنسان؟ كيف يكسب الثقة بنفسه؟ كيف يكون لِبًقاً في الحديث مع الناس؟ كيف يتعامل مع اآلخرين ويكسب محبتهم 

واحترامهم؟ كيف أكون ذكي في التعامل مع الناس؟ يستدعي اختالف الطباع واختالف الشخوص واختالف العقول التنوع في أساليب التعامل ولكنها ال تحتمل في أي حال من 

األحوال اختالف المبادئ بل اختالف الطريقة واألسلوب.

إن لإلتصال دور هام وكبير في عملية نقل األفكار وتبادل المشاعر واستعراض األخبار وتناقل وجهات النظر وتصحيح المواقف وتوفير المعلومات, ما يجعل العملية اإلتصالية 

من أساسيات ومقومات الحياة. لذلك تغطي هذه الدورة أهم المحاور المتعلقة بمهارات االتصال والتواصل لتعريف المشاركين بأهمية اإلتصاالت, عناصر العملية اإلتصالية, وسائل 

اإلتصاالت, أنماط اإلتصاالت, نظريات اإلتصال, أساليب اإلتصال, آلية التحكم في عملية اإلتصال, مقومات اإلتصال الفعال, تصحيح األخطاء اإلتصالية, وكذلك قوة النماذج 

البشرية في التأثير.

والهدف العام من هذه الدورة  تزويد المشاركين بأهم العناصر المرتبطة بالتعامل مع اآلخرين و تحقيق فعالية هذا التعامل وصقل مهاراتهم و تنميتها فيما يتعلق بعملية االتصال، 

وتحليل السلوك اإلنساني و سيكولوجيته .وكيفية السيطرة على العقلية في التعامل .

أهداف البرنامج:

	w.تعريف المشاركين على أنواع وأنماط وعناصر العملية اإلتصالية وكذلك على المنطلقات األساسية لإلتصال

	w.تعريف المشاركين بنموذج ديفز لإلتصال

	w.تعريف المشاركين على أهم نظريات اإلتصال وتحسين مهارتي اإلصغاء والكالم لديهم

	wبناء األلفة والتوافق لدى المشاركين واكسابهم مهارة تصحيح األخطاء اإلتصالية

	wتعريف المشاركين بمفهوم تحليل السلوك اإلنساني وفهم دوافعه

	wإكساب المشاركين مهارات السيطرة على االنفعاالت والتحكم في مخرجات السلوك اإلنساني

	wتعريف المشاركين بمهارات االتصال اإلنساني

	wإكساب المشاركين مهارات تحليل العالقات اإلنسانية التبادلية

	w.تعزيز المعارف في مجال اإلتصال و التواصل اإلقناعي و تأثيره على القناعات و اإلتجاهات و السلوكيات

	w.التعرف على مهارات التأثير و اإلقناع الفعال و تفعيلها في قيادة فرق العمل الجماعي

	w.تزويد المشاركين بمهارة التعامل مع انماط الشخصيات المختلفة وطرق التأثير فيهم
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المفهوم العام للسلوك اإلناسين:
	wمفهوم السلوك اإلنساني
	wصفات السلوك اإلنساني
	wدوافع السلوك اإلنساني
	wنتائج السلوك اإلنساني
	wأساليب التحكم في السلوك اإلنساني

حتليل السلوك اإلناسين و سيكولوجياته:
	wمفهوم تحليل السلوك اإلنساني
	wمفهوم السيكولوجية
	wمكونات تحليل السلوك اإلنساني
	wآليات تحليل السلوك اإلنساني

السيطرة العقلية عىل آليات التعامل البرشي:
	wمفهوم الحاجة اإلنسانية
	wمفهوم المثير
	wمفهوم المنبه
	wمفهوم االستجابة
	wمفهوم ثابت االتزان االنفعالي
	wمفهوم المرونة السلوكية
	wآليات التحكم والسيطرة العقلية على السلوك اإلنساني

اإلتصال و أنواع التواصل:
	wنقاط أساسية في مفهوم االتصال
	wأهداف وأهمية االتصال
	wأساليب ووسائل اإلتصال الفعال
	wمعوقات اإلتصال والسيطرة عليها
	wكيف تنسجم مع الناس وتؤثر فيهم؟
	wفن التعامل الفعال مع المعارضين

التواصل التأثريي و الذكاء العاطفي:
	wمفهوم الذكاء
	w)IQ( والذكاء الذهني والعقلي )EQ( الذكاء العاطفي
	wمكونات الذكاء العاطفي
	wالتواصل اإلقناعي من خالل نماذج الذكاء العاطفي األربعة
	wالتواصل اإلقناعي في تعديل اإلتجاهات و األفكار و السلوكيات
	wالتواصل اإلقناعي و الذكاء العاطفي نحو تحقيق بيئة إيجابية

التواصل اإلقناعي السبيل للقيادة الفعالة الناجحة:
	wأنماط القيادة اإلدارية
	wالتواصل اإلقناعي و القيادة الفعالة
	wجدارات التواصل اإلقناعي في قيادة المنظمات
	w التواصل مجال  في  الرئيسية  والقدرات   Goleman لنظرية  وفقاً  القيادة  أنماط 

اإلقناعي
	wعن القيادة الديناميكية الذكية Feldman نظرية

التواصل اإلقناعي و فنون التفاوض:
	wإستراتيجيات وتكتيكات عملية التفاوض الفعال
	wمهارات كفاءة وفعالية وديناميكية فريق التفاوض
	wنظم المعلومات التفاوضية
	wتحليل األنماط المختلفة للمفاوضين و طرق التعامل اإليجابي معهم
	wإستخدام نظرية المباريات في إنجاح عمليات التفاوض
	wالتواصل اإلقناعي و إستراتيجيات معالجة اإلختالفات ونجاح التفاوض

التواصل التأثريي و فض الزناعات:
	wمفهوم النزاع وطبيعته
	wمراحل تطور النزاع
	wأنواع النزاعات داخل بيئة العمل
	wاآلثار السلبية واإليجابية للنزاعات
	wدبلوماسية التواصل اإلقناعي في فض النزاعات
	wالتواصل اإلقناعي في مواجهة المؤثرات السلبية لعملية فض النزاعات

التواصل اإلقناعي يف بناء عالقات عمل إجيابية متمزية:
	wبيئة العمل الفعالة وعالقات العمل اإليجابية
	wالتواصل اإلقناعي في قيادة فرق العمل
	wالتواصل اإلقناعي في التحفيز و التوجيه
	wالتواصل اإلقناعي في تحقيق التميز وتحقيق األهداف

تطبيقات عملية عىل مهارات التعامل يف بيئة العمل:
	wتطبيقات فن التعامل في إدارة الحوار
	wتطبيقات فنون التعامل واالتصال في إدارة االجتماعات
	wتطبيقات فنون التعامل واالتصال في تفعيل إدارة الوقت
	w مختبر خالل  من  التفاوض  عمليات  تفعيل  في  واالتصال  التعامل  فنون  تطبيقات 

تحليل الفعالية في التعامل

فن التعامل مع اجلمهور:
	wمفهوم التعامل مع الجمهور
	wأهمية فن التعامل مع الجمهور
	wنموذج نافذة جو – هاري وتطبيقاتها في تفعيل التعامل مع الجمهور
	wمفهوم االنطباع األولي
	wكيفية ترسيخ الصورة اإليجابية لدى األخر
	wآليات تغيير الصورة السلبية
	wمفهوم اإلقناع
	wمفهوم التفاوض
	wحاالت اإلقناع في عملية التفاوض وآليات تفعيلها



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 :........................)مهارات االتصال واللباقة في التعامل وقوة التعبير عن األفكار ®( 

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.


