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مقدمة:

االتصال والتواصل الفعال من أقوى المهارات التي تساعد على تحقيق األهداف، سواء كان ذلك على المستوى الشخصي أو المستوى المؤسسي. ستساعدك هذه الدورة التدريبية على 

تطوير المهارات التي تحتاجها للتركيز على هدفك وتصنيف جمهورك وتطوير رسالتك بكل وضوح للحصول على نتيجة مثالية. إن القدرة على إيجاد بيئة مناسبة للنقاش المفتوح 

والحوار المستمر أمر مهم لنجاح التواصل، لذلك تشمل هذه الدورة التدريبية على مهارات التواصل التي تساعدك على التعامل مع الثقافات المختلفة والمتنوعة وإدارة النزاعات 

من أجل تحسين نوعية العالقات واإلنتاجية. ،و يسعى هذا البرنامج لتنمية وصقل مهارات المشاركين بمهارات وفنون االتصال الفعال، وتطبيقاتها الفردية و الشخصية و الجماعية، 

وكذلك االتصاالت الوظيفية والمهنية، واالتصال الرسمي واالجتماعي. ، والعالقات التبادلية وتأثيرها علي عملية االتصال المباشر، مهارات االقناع والتأثير في األخرين.

يعد برنامج " اإلتصال والتواصل اإلستراتيجي الفعال مع اآلخرين" نموذج متكامل لعملية التواصل شامال على مهارات التواصل اإلنسانية واإلدارية .. في الحياة عامة وفي بيئة 

العمل، وتبصير المشارك بمدى االرتباط بين مهارات االتصال وفرق العمل وإدارة الوقت في خطوة هامة لصناعة دائرة اجتماعية عملية مركزها الوعي بفنون االتصال الفعال، ثم 

ينتقل البرنامج بالمشارك خطوة بعد األخرى لتحقيق مكاسب حقيقية ملموسة من عملية االتصال من خالل تدريبه على مهارتي االقناع والتفاوض. بنهاية هذه الدورة، ستكون قادراً 

على: تطبيق مبادئ وتقنيات التواصل للفرق الشخصية والظاهرية ، استخدم منهجاً علمياً إلنشاء عروض تقديمية مؤثرة،  صقل أسلوب تواصلك إلقناع اآلخرين والتأثير عليهم 

بشكل أفضل ، تشغيل اجتماعات أكثر فعالية وتأثيراً ، دمج استراتيجيات إلجراء محادثات إيجابية صعبة وجعل الناس يشعرون بالتقدير واالستماع اليك.

أهداف الدورة:

يتوقع بهناية الدورة ان يتمكن الماشركون من:

تعريف االتصال الفعال وتحديد النماذج الضرورية للتواصل مع الذات ومع اآلخرين.�	

استخدام وسيلة االتصال المالئمة للرسالة والتعرف على العوامل المؤثرة في عملية االقناع والتأثير على اآلخرين�	

االستخدام الفاعل لالتصال اللفظي وغير اللفظي إليصال األفكار لآلخرين�	

قراءة لغة الجسد بشكل يساعد على فهم الرسالة بشكل واضح�	

اكتساب معارف عامة عن السلوك اإلنساني وصفاته ودوافعه�	

الربط بين التواصل وإدارة االجتماعات والوقت �	

تحقيق التواصل الجيد بين افراد فريق العمل دعما لإلنجاز �	

توظيف مهارات التواصل في االقناع والتفاوض�	

تنمية مهارات اإلصغاء واالتصال غير الشفهي�	

تعلم و تطبيق فن التواصل الناجح لتجنب الغضب و مسبباته�	

معرفة و تطبيق احدث استراتيجيات فعالية فى إدارة الغضب�	

تقييم و تحليل الغضب فى الشخص المقابل و كيفية التعامل معه�	

المقدرة على تعليم الغير وسائل اتصال فعالة لتجنب الغضب�	

 التدرب مهارات السيطرة الغضب وتعزيز العوامل اإليجابية�	

تقنيات ومهارات للتعامل مع األشخاص صعبي المراس�	

الفئات المستهدفة:

الموظفون والمشرفون والمدراء وقادة الفرق  الذين يسعون إلى تحسين مهارات التواصل داخل وخارج العمل.

المحتويات األساسية:
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المحتويات األساسية:

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�	

التواصل الفعال:

مقدمة في التواصل مع اآلخرين�	

مستويات التواصل والتعاريف�	

وظائف التواصل�	

المبادئ األربع للتواصل مع اآلخرين�	

عناصر عملية التواصل�	

جوانب عملية التواصل�	

التواصل غير اللفظي�	

بناء العالقات�	

كيف يحدث سوء التفاهم؟�	

معوقات التواصل الفعال�	

التغلب على معوقات التواصل�	

قمع التواصل�	

المهارات الالزمة لعملية االتصال:

مهارات التحدث�	

مهارات الكتابة�	

مهارات االستماع�	

مهارات القراءة�	

مهارات التفكير�	

مهارات االقناع�	

مهارات التفاوض�	

مهارات التقديم والعرض�	

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�	

آلية التحكم يف عملية اإلتصال:

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

مهارات التواصل مع الثقافات المختلفة:

تحسين مهارات التواصل مع الثقافات المختلفة: �	
المبادئ التوجيهية

	�Disc تحليل النمو الشخصي
مراحل تطوير الفريق�	
فن اإلقناع�	
مجاالت تنمية مناطق النفوذ�	
التواصل مع فرق من ثقافات مختلفة�	
مراحل نمو الفريق�	
مفاهيم االقناع العالمية: العملية�	

اإلنصات الفعال:

السمع مقابل اإلنصات�	
اإلنصات الفعال مقابل اإلنصات غير الفعال�	
نصائح لتحسين مهارات اإلنصات الفعال�	
األوجه الثالث لإلنصات الفعال�	
مهارات اإلنصات الفعال�	
استخدام التقنيات المختلفة لطرح األسئلة�	
األسئلة المفتوحة والمغلقة�	
األسئلة السابرة�	
عقبات األسئلة الموجهة�	

سلوكيات التواصل وادارة الزناعات:

السلوكيات السلبية والعدوانية والحازمة�	

عناصر التواصل اللفظي وغير اللفظي�	

إدارة النزاع�	

أنواع النزاعات�	

مصادر النزاعات�	

أساليب إدارة النزاعات�	

مهارات إدارة النزاع األساسية�	

تعلّم قول كلمة "ال"�	

المبادئ التوجيهية الستخدام كلمة "ال"�	

التواصل من خالل فن االقناع:

طرق اإلقناع �	

أثر اإلقناع ونماذج لتأثير األربعة�	

النماذج الثالثة للمؤثرين في االشخاص�	

كيف تضفي على الكلمات تأثيراً إضافيا�	

قوة الكلمات في عشر خصائص�	

التواصل من خالل التفاوض�	

بناء الثقة بالنفس اولى خطوات التفاوض�	

شروط التفاوض �	

القضايا التفاوضية �	

الموقف التفاوضي�	

النقد واإلفادة بالرأي بطريقة بناءة:

أهمية اإلفادة بالرأي�	

اإلفادة بالرأي بشكل إيجابي مقابل اإلفادة بالرأي �	

بشكل سلبي

إعطاء النقد البناء�	

التعامل مع النقد السلبي�	



 

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 :........................)اإلتصال والتواصل اإلستراتيجي الفعال مع اآلخرين ®(

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.


