
استراتيجيات التواصل البرنامج 

التدريبي

العربية  لغة البرنامج 

ساعة 15
مدة 

البرنامج               

.العملتمكين المشاركين من فهم مفهوم االتصاالت وتشخيص مجاالت حدوثها اثناء•

لتغلب عليها تمكين المشاركين من تشخيص العقبات التي تحد من التواصل وكيفية ا•

.يةاضافة الى تطوير المهارات الكالمية وغير الكالمية واالستماع بفاعلية عال

نية على تمكين المشاركين من توجيه االسئلة المفتوحة وتوجيه االستفسارات المب•

شبكة تطوير قدرات المشاركين  في ادارة الحوارات بكفاءة مهنية وبناء. التقدير 

.اتصال فعالة مع اعضاء  االدارات المتعددة في المؤسسة 

اهداف 

البرنامج          

فهم وتطبيق قواعد االتصاالت المهنية•

تحديد وسائل االتصال المتعددة في مجال االعمال•

تحديد وتشخيص الحواجز الحاصلة في االتصاالت والتغلب عليها•

تطوير مهارات االتصال غير الكالمية•

استخدام تقنيات االتصال المالئمة في•

اللقاء اليومي•

االجتماعات•

المؤتمرات•

تقديم العروض•

ابداء المالحظات وتقييم االداء•

ادارة المناقشات•

محتويات 

البرنامج      

CCE- Course Data Collection Form - DF05/ Issue 01/ 5-2-2018



االستماع الفعال•

تقنيات توجيه االسئلة•

استخدام االستفسارات التقديرية كاداة في االتصال•

ادارة الحوارات الجيدة والمحافظة على شبكة اتصال مع االخرين•

يتمكن المشاركون من القيام باالتي عند انتهاء البرنامج

تطبيق قواعد االتصاالت المهنية•

ل منهاتحديد وسائل االتصال المتعددة في مجال االعمال واستخدام االفض•

تشخيص الحواجز الحاصلة في االتصاالت والتمكن من ازالتها•

اجادة تطبيق مهارات االتصال غير الكالمية•

استخدام تقنيات االتصال المالئمة في-•

اللقاء اليومي-•

االجتماعات-•

المؤتمرات-•

تقديم العروض-•

ابداء المالحظات وتقييم االداء-•

ادارة المناقشات-•

االستماع الفعال•

توجيه االسئلة المفتوحة ذات القيمة المضافة•

استخدام االستفسارات التقديرية كاداة في االتصال•

ادارة الحوارات الجيدة والمحافظة على شبكة اتصال مع االخرين•

مخرجات البرنامج

الشرح والمناقشات -

الحاالت الدراسية-

التمارين العملية ولعب االدوار-

العصف الذهني-

/  التدريبية المادة 

التكنولوجيا المستخدمة
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جال االشخاص الذين يرغبون بتطوير مهاراتهم وبناء عالقات مهنية في م•

.العمل

االفراد الذين يديرون عملية االتصال ما بين فرق العمل•

منسبي اقسام المبيعات والتواصل مع الجمهور والعمالء•

الفئة المستهدفة 

الشرح والمناقشات •

الحاالت الدراسية•

التمارين العملية ولعب االدوار•

العصف الذهني•

/  المادة التدريبية 

التكنولوجيا المستخدمة

مي عيسى/ دكتورة 

استشارية ادارة االعما ل

55557867: موبايل

mayissa56@gmail.com: بريد الكتروني

سنة في مجال ادارة االداء المؤسسي 30تمتلك الدكتورة مي عيسى خبرة تقارب 

ت حكومية فقد عملت مع مؤسسا. و التخطيط االستراتيجي و التدريب والتطوير

ر وغير ربحية ومؤسسات ربحية في دول عديدة منها العراق وبلجيكا ومص

خبرة في وقد اكتسبت ال. وتونس والمغرب ونيجريا وجيبوتي ودول اخرى عديدة

قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة قطر ووزارة الصحة وادارة

.  المستشفيات وصناعة الفندقة وقطاعات اخرى 

ريب وقد شغلت مناصب عديدة في مجال ادارة المشاريع واالدارة االقليمية لتد

ات والتطوير وادارة الجودة التامة كما شغلت مواقع ادارية على مستوى المقر

.  الرئيسية للمؤسسات الدولية

تعمل الدكتورة مي حاليا استشارية في مجال ادارة االعمال وتحمل شهادة 

.الدكتوراه في ادارة االعمال من المملكة المتحدة

ها في وبجانب حياتها المهنية فعلى المستوى الشخصي تطور مي من اهتمامات

قطع الفنية دراسة العاقة ما بين الفن والعلم والتكنولوجيا عبر الحضارات وجمع ال

.القديمة

بيانات المحاضر

نبذة مختصرة 

لاير قطري 1700

للتسجيل والدفع االلكتروني% 15خصم 

اشخاص أو اكثر 4للمجموعات من % 15خصم 
رسوم البرنامج 
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