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برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام
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 استراتيجيات التواصل التنظيمي الفعال 

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:
 يتضمن التواصل العملي العديد من المهارات النشطة ، مثل التحدث والكتابة والقراءة واالستماع. عند استخدامها بشكل صحيح ، ينتج عن التواصل المؤثر ثقافة قوية وعالقات 

معززة وبيئة عمل متوازنة. 

 تم تصميم هذا البرنامج لألفراد المهتمين بتطوير مهارات االتصال األساسية ليصبحوا أكثر إقناعا ومصداقية في مجموعة متنوعة من اإلعدادات. سوف تتعلم االستراتيجيات 
واألدوات العملية والتقنيات التي أثبتت جدواها للتأثير على مجموعة من وجهة نظرك ومساعدتك على عرض صورة أكثر صقال واحترافية ، سوف تصبح التواصل أكثر ثقة. 

هذه الدورة، سنقوم بتقديم ومناقشة النظريات واألدوات ووجهات النظر الخاصة بالتواصل الفعال الستخدامها في تعزيز تطوير مهارات  المشاركين .   ومن خالل أنشطة الدورة 
العملية  ، ستضع هذه التقنيات موضع التنفيذ ، وتختبر أساليب جديدة ، وتتعلم التواصل بمزيد من االتزان والوضوح والقناعة. ستغادر البرنامج بالمهارات الالزمة للتفاعل بنجاح 

مع اآلخرين في البيئات المهنية. 

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wاستخدام أدوات ومهارات التواصل المتقدمة إليصال أنواع مختلفة من الرسائل
	w تعلم كيفية التأثير على اآلخرين وإقناعهم دون سلطة رسمية ، وزيادة فعاليتك الشخصية والتنظيمية بشكل عام 
	w استخدام استراتيجيات االتصال المختلفة )مثل لغة الجسد واإلقناع( لتحقيق النتائج المرجوة 
	w تطوير استراتيجيات االتصال لمختلف حاالت العمل والجماهير 
	w ال تعرف على كيفية إنشاء بنية مقنعة لرسائلك تنقل جمهورك إلى العمل
	w تطوير رؤى ذات مغزى ونقل التوصيات بشكل أكثر فعالية 
	wالقيام بتنمية أسلوب القيادة الشخصية  والتواصل بشكل أصيل مع الجمهور 
	w التدرب على كيفية إيصال الرسائل الصعبة وتحقيق النتائج المرجوة 
	wالتدرب على مهارات الجزم واستخدامها في مختلف المواقف
	wاتقان مهارات  التواصل والتفويض والتحفيز وإدارة األداء

 المواضيع التي سيتم تغطيتها :
	w توليد أفكار لتنظيم العروض التقديمية الفعالة وإعدادها وتقديمها 
	w بناء الثقة والمصداقية بسرعة وفعالية التعامل مع المقاومة 
	w تعلم وتطبيق مبادئ التفكير المنطقي لقيادة جمهورك إلى العمل 
	w استخدام استراتيجيات االتصال المختلفة )مثل لغة الجسد واإلقناع( لتحقيق النتائج المرجوة 
	w فهم التأثير القوي لرواية القصص وتعلم كيفية دمج القصص في اتصاالتك 
	w القيادة والتواصل في األزمات 

المنهجية:
تستخدم هذه الدورة مزيجاً من تقنيات التدريب التفاعلية. وتشمل مختلف األدوات التعليمية لتمكين المشاركين من العمل بفعالية وكفاءة في بيئة متعددة األطراف. وتعتمد هذه الدورة 
المستديرة(  الطاولة  الخبرات )مناقشات  الجماعية( وتبادل  )التدريبات  المستشار( وتمارين لعب األدوار  يقدمه  الذي  التقديمي  المفاهيم )العرض  تعلم  تعليمية:  على أربع ركائز 

ودراسات الحالة والسيناريوهات وانشطة المحاكاة.

الفئات المستهدفة:
 هذا البرنامج مناسب لمحترفي األعمال على جميع مستويات الخبرة الذين يتطلعون إلى تحسين مهارات االتصال لديهم أو تقديم رسائل عبر أصحاب المصلحة المتنوعين ، يشمل 
ذلك المديرين التنفيذيين  . الموظفون والمشرفون ومدراء اإلدارة الوسطى ومدراء اإلدارة العليا الذين يسعون إلى تطوير مهاراة التواصل باستخدام تقنيات واستراتيجيات التواصل 

المتطورة. وسيجد القادة والمحترفون الذين يحتاجون إلى تبسيط المحتوى المعقد لجمهورهم هذا البرنامج مفيدا. 
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 استراتيجيات التواصل التنظيمي الفعال 

المحتويات الرئيسية 

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

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

	w: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

عملية التفويض:

	w.األهداف والتوقعات

	w.اختيار األساليب في التفويض

	w.عوائق التفويض

	w.كيفية تطبيق إجراءات التفويض

	w.خطوات التفويض

	w.مستويات السلطة

	w.إعطاء التعليمات

	w.مهارات التواصل

	w.مراقبة التفويض

	w.التغذية العكسية

	wكيف تصبح مفّوضاً جيداً؟

مفهوم التحفزي و أهدافه و أصنافه:

	wمفهوم التحفيز وانواع التحفيز

	wالفرق بين مفهوم الدافع والحافز

	wالتحفيز المعنوي والمادي

	wالنظريات األساسية للتحفيز

	wالخطوات الثالث المهمة للتحفيز

الرشوط األاسسية لعملية التحفزي اإلداري:

	wالتوجيه واإلشراف 

	wالتفويض اإلداري كمدخل للتحفيز

	wأليات النقد البناء

	wمداخل الوالء التنظيمي: المدخل االتجاهي والمدخل السلوكي

	wأبعاد الوالء التنظيمي: العاطفي - المستمر- المعياري



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

) استراتيجيات التواصل التنظيمي الفعال (
مهارات وممارسات التواصل المؤثر وادارة عالقات معززة وبيئة عمل متوازنة

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


