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مقدمة:

في بيئة العمل دائمة التغير ، يتم إنجاز العمل من خالل الجهود التعاونية واالختالفات هي قوة إيجابية إذا كنت تعرف كيفية تسخيرها. وتعد مهارات بناء وادارة العالقات والتواصل 

الصحيح والفّعال جزء أساسي من نجاح أي مؤسسة او فرد. ولهاتين الكفاءتين التأسيسيتين ضرورة حاسمة لصحة المؤسسات واالفراد وازدهارهما.  في هذه الدورة التدريبية، 

ننظر إلى تلك الكفاءتين من خالل نهج عملي لبناء شبكة عالقات طويلة المدى.  تقدم هذه الدورة أساًسا قوًيا لبناء العالقات في العمل  والتواصل مع اآلخرين بالطريقة الصحيحة، 

من تنظيم األفكار وتحليلها وتوصيلها إلى بناء عالقات ناجحة وهادفة. يحصل المشاركون على فرصة الكتشاف العديد من المواهب وتطبيقها قبل العودة إلى عملهم. كما سيتعرفوا 

أيًضا على تأثير أصحاب العالقات في تعزيز الترابط والوظيفي والحياتي باإلضافة الى فتح قنوات التواصل والتسريع في تدفق المعلومات داخل المؤسسة والفوز بدعم األشخاص 

وتحقيق األهداف والنتائج المرجوة.

أهداف الدورة:

	wفهم دور الثقة في بناء عالقات ناجحة

	wتحديد وتحليل وإشراك أصحاب المصلحة - مصفوفة السلطة / الفائدة

	wالتعرف على دور السياق عند التواصل وبناء العالقات مع اآلخرين

	w.تطوير المرونة في اإلجراءات واألفكار والمشاعر للتعامل بشكل أفضل مع أي موقف

	w.تجنب األخطاء والنزاعات التي قد تنتج عن إساءة تفسير اآلخرين أو االستماع غير الفعال

	wالتأثير وتحفيز اآلخرين على األداء اإلبداعي

	w.تعلم كيفية استخدام الرسائل المباشرة وغير المباشرة بدقة

	w.بناء احترام الذات الخاص بك كما تكتشف الوعي الذاتي الجديد

	w.تحديد نقاط القوة والضعف والفرص في عالقات العمل

	w.فهم العواطف وكيف تترجم إلى ذكاء عاطفي

	wإيجاد وتحديد واقتناص الفرص لبناء الروابط التي تحقق العالقات الطويلة االمد والنتائج المرضية للجانبين

	wتطوير وإدارة ورعاية العالقات - االنتقال من العالقات السطحية إلى العالقات الصّحية والتحويلية

	wإتقان مفاتيح التواصل الممتاز: مراقبة، االستماع، التحليل، التخطيط، التواصل

الفئات المستهدفة:

تم تصميم الدورة التدريبية هذه لألشخاص الذين يرغبون في بناء عالقات عمل أفضل، وتحقيق أقصى قدر من التأثير، وزيادة اإلنتاجية، ودفع النتائج من خالل تطبيق التواصل 

الفعال وإدارة العالقات . والقادة والمدراء والمشرفون وكل أولئك الذين يحرصون على تطوير مهاراتهم في بناء العالقات والقدرة على التواصل الصحيح في عصر أصبحت فيه 

بناء العالقات الصحيحة والصّحية من التحديات اليومية. هذه الدورة ضرورية ألولئك الذين يّقدرون ويريدون العمل مع األشخاص والتعاون معهم  من خالل عالقات العمل المتينة 

والبعيدة عن التسلط والشك، ويرغبون في الوصول الى فوائد عظيمة ناتجة عن بناء العالقات ذات الثقة العالية والتفهم المنطقي واالقناع الصحيح.
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المحتويات البرنامج:

عالقاتالعملالفعالة:

	w تحديد السلوكيات التي تدعم أو تقوض العالقات الفعالة في مكان العمل 
	w تقييم االستخدامات الشخصية للسلوكيات التي تدعم أو تقوض العالقات الفعالة مع 

األشخاص المهمين والمجموعات في العمل 

التواصلوالتصورات:

	w تحديد وتقبل المسؤوليات الشخصية والمهنية في التواصل الفعال مع اآلخرين من 
خالل أن تصبح "واعية التواصل" 

	w تقييم نموذج االتصال من أجل أن تكون على بينة من العالقة المباشرة بين 
التواصل الفعال وعالقات العمل القوية 

	w تحديد السلوكيات التي تضعف الثقة وكيف يمكن تجنبها 
	w التعرف على اآلثار القصيرة والطويلة األجل لالتصاالت كدورة من االستجابات 

المستمرة التي تخلق "بقايا العالقة" 
	w استخدام مبنى راببورت كأداة لتحسين العالقات 

التحقيقيفالعواطفوالذكاءالعاطفي:

	w تطبيق تعريف أوسع لالستخبارات 
	w إعادة تعريف نفسك واآلخرين باستخدام نموذج االستخبارات متعددة 
	w تحديد العالقات بين الذكاء العاطفي، وجهة نظر العالم، التصورات، وسلوكيات 

التواصل العالئقية الفعالة 
	w تحليل وتحديد االستراتيجيات لتحسين عالقات العمل من خالل تطبيق الذكاء 

العاطفي 

بناءعالقاتأفضلمعأنفسناواآلخرين:

	w تقييم تأثير رؤية العالم، اإلدراك، والذكاء العاطفي على مفهوم الذات، واحترام 
الذات، والوعي الذاتي 

	w تحديد تأثير اإلدراك الذاتي على تفاعالتنا مع اآلخرين 
	w شرح وتطبيق مفاهيم النبوءة الذاتية في مكان العمل 

	w تحديد نمط التواصل االجتماعي الخاص بك— كيف تتصل في أغلب األحيان 

بناءالعالقة:

	w تحديد السلوكيات التي تبني الثقة وكيف يمكن استخدامها لبناء عالقات فعالة في 
مكان العمل 

	w التعرف على واستخدام االفتراضات في شرح وتوّقف سلوكيات اآلخرين وردود 
فعلهم 

	w تطبيق مهارات التواصل الواعي لتقييم جدارة اآلخرين بالثقة في المواقف 
	w تحليل وتقييم ومواجهة األشخاص والمواقف التي تثير أو تظهر مواقف غير 

منتجة 

التعبريعناالحتياجاتضمنالعالقات:

	w "تقييم خيارات التأثير الشخصي باستخدام سلسلة "الحاجة إلى التحكم 
	w تحليل متى وكيف الستخدام أكثر فعالية السلوكيات اللفظية واللفظية غير اللفظية 
	w نقاط القوة والضعف والفرص( S.W.O.T تطبيق الرؤى المكتسبة من خالل 

والتهديدات(

التواصلالعالئقي:

	w تحسين التواصل الخاص بك مع اآلخرين الذين لديهم أنماط مختلفة، وبناء 
عالقات أكثر هادفة ومثمرة 

	w تقييم وشحذ السلوكيات والمهارات اللفظية وغير اللفظية 
	w تطبيق الرسائل المباشرة وغير المباشرة من أجل التواصل المرن لتحقيق 

األهداف المختلفة 
	w االستفادة من المالحظات ومهارات االستجواب لفهم اآلخرين واحتياجاتهم من 

العالقة 

االستماعالعالئقي:

	w تحديد حواجز االستماع وأثرها على تطوير عالقات العمل الفعالة 
	w طرح أسئلة جيدة واستخدام إعادة صياغة لتحسين مهارات االستماع والعالقات 

الجيدة 
	w تطبيق مهارات االستماع النشطة والعاكسة في أنواع محددة من حاالت االستماع 

في مكان العمل 
	w تطبيق أفضل الممارسات لتقديم مالحظات أو طلبها 

تقييمالتغريالعالئقيوالرصاع:

	w تقييم التغيرات في عالقات العمل وبيئة العمل والتكيف معها 
	w تحديد استراتيجيات إدارة الصراع لتناسب عالقات وحاالت معينة 
	w توليف المهارات التي تم تناولها في البرنامج وتطبيقها بشكل منهجي في وضع 

خطة شاملة لتقييم وحل النزاعات العالئقية 



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 :........................) بناء عالقات عمل متميزة : تقنيات حديثة لالتصال الموجه نحو النتائج  ®(

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.


