
 

 

H.H. Sheik Sultan Tower (0) Floor  |  Corniche Street   |  Abu Dhabi – U.A.E  |  www.ictd.ae   |   ictd@ictd.ae 

        

 

 

 

  

قناع ال في مهارات التأثير وإ بتكارإالإ

 الحوار املتميز وإ

http://www.ictd.ae/
mailto:ictd@ictd.ae


 

AR- CC | REVISION 000           PAGE 2 OF 4 

 

إ: وصف الدورة

إن أهم ما يميز مسؤولي و موظفي خدمة العمالء هو مهارات االتصال الفائقة و ذكائهم االقناعي و الذي يظهر بشكل واضح في 

جانب اسلوب الحوار االيجابي مع العمالء مما يساعد في القيام بالدور املوكل اليهم باحسن و  ىفي االستماع ال اسلوبهم املميز 

 افضل شكل ممكن .

 .هدف الدورة :

  :هارات بيي  يصح  املشاروون في ههااية البرناماج قااررنن علا امليهدف هذا البرنامج إلى تنمية 

 

 إسحل نجاحة فن االنصات وإ تطحيق اصول الحوار وإ
 إالتعرف على مفهوم الحوارات الناجحة
 إراري املثمر خالل بئية العملممارسة السلوك الإ
  االنماط املختلفة للشخصيات واستراتيجيات التعامل معها 

إ

 :لفئة املستهدفة ا

 مديرو مكاتب الرارة العليا والذين يتطلب عملهم االتصال والتعامل مع األخرنن . 

 

 :ميتوى الدورة 

 

إاليوم االول:
 

  إالعناصر االساسية لعملية االتصال
  التغلب على عوائق االتصال الفعال 

  الفرق بين االستماع واالنصات 

  موانع االستماع واالنصات 

  مهارات امليارثة الجيدة 

  اسس وفنون التيدث وااللغاء 

 

إاليوم الثاني:
 

  ارارة الحوار وفن االقناع 

 أسحاب اختالف وجهات النظر  

  على االخرنن الفعال والتأثيرأسس االتصال. 

 أساليب وسب القلوب وبناء الثقة 
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إاليوم الثال :
 

 فن إرراة الغضب 

 في العالقات االنسانية البداع 

 ويف تدير وقتك و تواجه ضغوط العمل 

 تيسين مهارات تقدير الذات 

 بناء الثقة بالنفس 

 

إاليوم الرابع:
 

 أنواعه الحوار وإ  

  العمل وعلى املستوى األسريإ بيئةمعوقات الحوار الناجح في  

 أستراتيجيات الحوار الناجح  

 الناجح وويف نكسب به جميع من حولنا ) ابنائنا،  زمالئنا،،،،،( مهارات الحوار 

 الكلمات وويف تتيكم كلماتنا في أفعالنا فن إرارة 

 

إاليوم الخامس:
 

 أسس فن القناع والتأثير على االخرنن 

 .الذكاء االقناعي 

  ساتيرو توظيفها في مهارات االقناع.نماذج 

  إرراسة حالة –ورشة عمل
 

 

 :رسوم الدورة 

 

  + بوفيه غداء استراحة 2السعر أعاله شامل عقد الدورة في قاعة فندق خمس نجوم + 

إ

 :منهجية التدرنب 

 .حلقات النقاش 

 . إالعصف الذهني

 . إمجموعات عمل

 . إتحارل اروار

 . إحاالت عملية و تطحيقية

  العرض. 
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 جدول توقيت الدورة :

إاملياضرة االولى  10:00 –إ08:00

إإاستراحة  10:15 –إ10:00

إاملياضرة الثانية  12:15 –إ10:15

إاستراحة + صالة  12:50 –إ12:15

 املياضرة االخيرة + مناقشة عامة 14:10 –إ12:50


