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مقدمة:
اذا كنت بحاجة إلى التواصل بوضوح وثقة، وإشراك وإلهام مجموعة واسعة من الموظفين عبر الثقافات المختلفة ، في هذه الدورة سوف تتعلم التعرف على أساليب التواصل 
الدورة مهارات االتصال ذات أهمية وضرورية  الخاصة بك.  في هذه  القائمة  التواصل  التواصل والصراعات وتعزيز مهارات  والتكيف معها، وإدارة حواجز  ثقافياً  المتنوعة 

للمديرين والقادة  ومن في حكمهم , داخل المنظمات والذين يرغبون في خلق المزيد من التأثير في اتصاالتهم مع فرقهم والشركاء والعمالء في جميع أنحاء العالم .

اهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الربناجم من:

استخدام أدوات ومهارات التواصل المتقدمة. 	
اتقان  أنماط التواصل بين الثقافات .  	
 اتقان مهارات التواصل مع التأثير عبر الثقافات .  	
 معرفة تقنيات لخلق وجود إيجابي ورسالة من خالل االتصاالت الفعالة  . 	
 مهارات االتصال الفعالة إلدارة الصراعات، وإعطاء المالحظات والتفويض . 	
اكتشاف مختلف أنواع اإلنصات الفعال. 	
فهم واستخدام لغة الجسد من أجل تطوير أسلوب التواصل. 	
تطوير مهارات بناء عالقات جيّدة مع اآلخرين. 	
التدّرب على مهارات الجزم واستخدامها في مختلف المواقف. 	
كشف أسرار تأثير التواصل الفعال. 	

الفئات المستهدفة:
الموظفون والمشرفون ومدراء اإلدارة الوسطى ومدراء اإلدارة العليا الذين يسعون إلى تطوير مهاراة التواصل العملي  باستخدام تقنيات واستراتيجيات التواصل المتطورة.

المحتويات األساسية:

المحور األول: االتصال اإلداري الفّعال

مفهوم العملية اإلدارية. 	
مفهوم االتصال وأهمية االتصال الفّعال. 	
أُسس االتصال الفّعال. 	
مبادئ االتصال الفّعال. 	
عناصر عملية االتصال الفّعال. 	
مراحل عملية االتصال الفّعال. 	
عوامل نجاح عملية االتصال الفّعال. 	
معّوقات عملية االتصال الفّعال. 	

المحور الثاين: المهارات الالزمة لعملية االتصال

مهارات التحدث. 	
مهارات الكتابة. 	
مهارات االستماع. 	
مهارات القراءة. 	
مهارات التفكير. 	
مهارات االقناع. 	
مهارات التفاوض. 	
مهارات التقديم والعرض. 	

المحور الثالث: قوة النماذج البرشية يف التأثري عىل االتصال الفعال

نموذج ديفز لإلتصال الفعال. 	
نموذج التغيير  في االتصال الفعال. 	
نموذج اإلهتمامات األساسية. 	
نموذج المعلومات في االتصال الفعال. 	
نموذج التقييم لالتصال. 	
نموذج الدوافع في االتصال. 	

المحور الرابع: آلية التحكم يف عملية اإلتصال

معرفة األنماط التمثيلية. 	
لغة الجسد في االتصال. 	
حركات العيون لالتصال الفعال. 	
معاني بعض الحركات في االتصال. 	

المحور اخلامس: اإلقرتاحات البنائة  والنقد يف عملية االتصال

التغذية الراجعة. 	
منهجيات التعامل مع النقد السلبي والبناء. 	
دليل تقديم النقد البناء. 	
منهجيات النقد. 	
طرق استقبال النقد 	



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 :........................)مهارات التواصل العملي المتعددة الثقافات ®( 

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

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

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

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

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
c 1800 دوالر أمريكي للشخص الواحد ) اون الين (

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.


