




  العمل ثقافة من جزءًا واجلودة واإلبداع املستمر التطوير كوني أن إىل العمادة تسعى

  وصواًل وتنفيذًا، ختطيطًا اجلامعة يف املتكاملة العمل منظومة من يتجزأ ال وجزءًا اليومية

 .ورسالتها اجلامعة لرؤية األمثل للتحقيق

 خالل العمادة أقامت فقد ملموس واقع إىل والرؤى الطموحات حتويل على منا وحرصًا

 القيادات استهدفت اليت التدريبية والدورات الربامج من جمموعة املاضية الفترة

 وموظفي اإلداريني املوظفني إىل باإلضافة التدريس هيئة وأعضاء واإلدارية األكادميية

 .واجملالس اللجان ومنسقي السكرتارية

 تصميم مت فقد متميزة وباحترافية وجه أكمل على املقدم العمل يكون ألن منا وسعيًا

 تدريبية منهجية وفق املقدمة التدريبية الربامج من برنامج كل عن عمليًا علميًا ملخصًا

 .التقرير هذا طيات يف موضح هو كما واضحة

 عمادة اجلودة وتطوير املهارات





 

 .اآلخرين مع التعامل وفن االتصال مهارات :التدرييب الربنامج •

 .اجملمعة جبامعة اإلداريون املوظفون :بالدورة املستهدفون •

   :العام اهلدف •

 هذه وحتويل اآلخرين مع والتعامل االتصال فن يف العملية واملهارات العلمي املفهوم اكتساب

 يكون أن على املتدرب ويساعد ،والتطبيق التجربة خالل من وعادات سلوكيات إىل املهارات

 التعامل وكيفية الشخصيات أمناط ومعرفة احلسنة االنطباعات خلق معرفة على قادرًا

 .والتعامل االتصال أساليب أنسب وفق معها





 :اآلخرين مع والتعامل االتصال مهارات
 :تعريف .1

 طرفني بني تفاعل عملية هو االتصال

 .حمدد هدف لتحقيق
 :االتصال أمهية

 .الشخصية األهداف حتقيق -
 .اجلماعية األهداف حتقيق -
 .املختلفة اإلدارية التفاعالت -
 .العمل يف رئيسك أمام التحدث -
 .اآلخرين مع التواصل -
 .لآلخرين أفكارنا إيصال -
 .اآلخرين من املساعدة طلب -
 .اجلديد واجليل األبناء تربية -

 :االتصال تاريخ
 .اللفظي غري واالتصال اإلشارات عصر -
 .اللفظي واالتصال التخاطب عصر -
 .شخصي الغري واالتصال الكتابة عصر -
 .اجلماهريي واالتصال اإلعالم عصر -
 .التفاعلي واالتصال االنترنت عصر -

   :االتصال أنواع
 .شفهي اتصال -
 .مكتوب اتصال -
 .بدين اتصال -
 .الكتروين اتصال -
 .مزيج اتصال -
 .بيئي اتصال -

 



 :نوعنيوميكن تقسيم االتصال إىل 

 

 :الكلمات وتأثري الصوت إيقاع
 الغري مع التواصل على قدرتك إن" قالوا

 .وينفري أوبرا "قوة ستمنحك
 هبا الناس علينا يتعرف طرق مخس هناك

 -نقول كيف - أفعالنا - أقوالنا - مظهرنا

   .عنا يقال ما
 :الصوتيات

 اللفظي االتصال مهارات .2
 :املتميز للمتحدث كانيجي ديل أساسيات

  املوضوع يف التحدث حق يكتسب أن -

 .(املوضوع يف الكامل اإلملام)
 عميقة وقناعات مشاعر لديه تكون أن -

 يفيض صوته وجتعل تلمعان عينيه جتعل

 .والعواطف باملشاعر
 وموضوعات قصص لديه تكون أن-

 .ورسالته موضوعه توضح كثرية وتشبيهات

 .طرقتني لتعلم فن االتصال
 .طريقة التجربة واخلطأ: أوال 

 .النمذجةطريقة : ثانيا 

 :وأمهيته األول االنطباع .3

 منصفا غري األول االنطباع يكون ما غالبا

 مع التعامل يف كبري بشكل مؤثر ولكنه

   .الناس لنظر االنتباه املهم فمن اآلخرين



 :االتصالعناصر  .4

 –النازلة اتصاالت : اتصاالت رمسية -
 .االتصاالت األفقية –صاعدة اتصاالت 

   .رمسيةاتصاالت غري  -

 :الفعالمعوقات االتصال  .5

 .الضجيج -

 .املقاطعة -

 .األفكار املسبقة -

 .حجم املعلومات -

 .عدم االهتمام -

 .اللغة -

 .الوقت -

 .االلتباس -

 .اختالف اخللفية االجتماعية -

 :اجلسدعناصر لغة  .6

وضع اجلسم  –الوجه تعبريات  –النظر 

 .املسافة –اليدين امياء  –وحركاته 

 :اإلنصات مهارات .7

 العالقات من % 75 أن تقول دراسة هناك

 مهارة طريق عن بناؤها ميكن االنسانية

 % 25 إال نستعمل ال وأننا اجليد االنصات

   .اإلنصات يف قدراتنا من

 :الفعال االنصات معوقات .8

 .اللغة

 .الكلمات داللة اختالف

 .البيئة

 .الرسالة أو املرسل عن مسبقة توقعات

 .الكالم يف اإلسهاب

 .االهتمام دائرة اختالف

 .السمع حاسة ضعف

 بالتقدير امللقي يشعر اجليد اإلنصات )

  وجهد أسرع بشكل الفكرة فهم على ويساعد

   .( أقل





 

 .الناسالتعامل مع كتاب فن 

 .اآلخرينالتواصل مع كتاب فن 

مهارات التعامل مع اآلخرين كتاب 

 .واجلمهور

كتاب دليل املديرين إىل التعامل مع 

 .اآلخرين

 .الناسومهارة التعامل مع كتاب فن 

   .الزمالء التعامل مع كتاب فن 

 

 . كارنيجي ديل .د

 . القمبزحممد هاشم أبو  .أ

 .هاللحممد عبد الغين  .د.أ

 

 .توروبوف براندون

 

 .توروبوف براندون

 . هيل . سينورمان 

 

 .مترجم/ إجنليزي 

 .عريب

 .عريب

 

 .مترجم/ إجنليزي 

 

 .مترجم/ إجنليزي 

 .مترجم/ إجنليزي 













 

سعت العمادة إىل التنويع يف تنفيذ الربامج التدريبية من خالل استخدام األساليب 

 :التاليةالتدريبية املختلفة 

 .احملاضرات العلمية

 .املناقشة

 .العصف الذهين

 .دراسة حاالت

 .عروض الفيديو

 .ورش العمل

 .األلعاب التدريبية

 .االحصاءات

 .الصور املعربة

 .التبادل املعريف




