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مقدمة:
االتصــال هو التواصل مــع اآلخر أو بلغة
أخرى هو البحث عن أرضية مشتركة بني
طرفني أو شخصني ،وإيجاد هذه األرضية
املشــتركة هــو هــدف أي اتصال فعال
وناجح يســير فــي االجتاهني معــا ً من
مرسل الرسالة أو املتحدث إلى مستقبل
الرســالةوالعكس بأســلوب متفاعــل
ومتبادل وهو ما يعنى األخذ والعطاء في
نفس الوقت ،وعدم احلديث طوال الوقت،
واالعتقــاد أن هذا اتصال ناجح وفعال مع
اآلخرين ،في حني أن هذا غير صحيح ألنه
اتصال مــن اجتاه واحد يفتقــد التفاعل
واملشاركة من الطرف اآلخر ،لذلك يجب
اتقان مهارات االتصــال الفعال .إن جناح
املرء في احلياة مرهو ٌن بقدرته على االتِّصال
ت الدراســات أنَّ  % 85من
الف َّعال؛ إذ أثبت ِ
النجاح يُعزَى إلى مهارات االتصال ،و% 15
منه فقط تعزى إلى إتقان مهارات العمل،
ولكي نتواصلَ مع اآلخريــن ببراعة ال بدَّ
التواصل ،والقيام
لنا من إتقان أساسيات
ُ
املكون الرئيس لالتصال الف َّعال ،وهو
ببناء
ِّ
كسب املصداقية والث ِّقة ل َدى اآلخرين ،إذ
ْ
لن يتواصلَ املســتمع أب ًدا مع املتكلم إذا
لم يَثق ْ به ،ويعتقد أنَّ لكالمه مصداقية،
ناجحا في حديثه
ولن يكون الشــخص
ً
بنــاء الثقة
حتى يســتطي َع باســتمرار
َ
واملصداقية مبا يقول .

الهدف العام:
تهــدف هــذه احللقة الى صقــل وتعزيز
وتنمية مهــارات املشــاركني في مجال
استخدام وسائل االتصال الفعال.
األهداف التفصيلية:
7 7تعريف املشــاركني مبفهوم االتصال
وأهميته و خصائصه و أنواعه.
7 7التعرف على املهارات األربع األساسية
في االتصال و تطبيقاتها:
 مهارة التحدث. مهارة القراءة. مهارة الكتابة. مهارة االستماع.7 7التعــرف علــى البرمجــة اللغوية
وتطبيقاتها.
موضوعات الحلقة:
遏 遏املدخل إلى عملية االتصال (مفهومه،
أهميته ،خصائصه ،أنواعه).
遏 遏املهارات األربع األساســية لالتصال
(التحدث ،القراءة ،الكتابة ،االستماع)
遏 遏البرمجة اللغوية العصبية.

الفئة المستهدفة:
جميع العاملني في الدوائر واملؤسســات
احلكومية والقطــاع اخلاص في مختلف
التخصصات.
مدة الحلقة التطبيقية:
(  ) 20ســاعة تدريبية موزعة على ( ) 5
أيام  ،بواقع (  )4ساعات يومياً.

التكلفة المالية:
« « 200ريــال للفــرد ( .عند ترشــيح
 3مشــاركني ســيتم منح مقعد
مجاني).
« «تشــتمل التكلفة أدبيــات احللقة
( كملف املتــدرب واملــادة العلمية
والشهادة ) واإلفطار.
« «يحصل املشــارك بعد نهاية احللقة
على شــهادة معتمــدة من معهد
اإلدارة العامة.

ملخص السيرة الذاتية:

د .خميس بن زايد الكليبي
7 7ماجستير في اإلدارة العامة.
7 7دكتوراة في إدارة املوارد البشرية.
7 7عمل مديرا ً إلدارة الشــؤون اإلدارية
واملالية.
7 7عمل كمديرإلدارة املعلومات اإلدارية.
7 7عمل مديرا ُ إلدارة البحوث.
7 7عمل كمحاضر أول.
7 7عمل كمدير التحرير لدورية اإلداري.
7 7يعمل حاليــا ً كخبير ومديــر إدارة
التدريب مبعهد اإلدارة العامة.
7 7قدم العديد من احملاضرات والبرامج
وأوراق العمل في مجال اإلدارة وإدارة
املوارد البشرية وتنمية الذات وريادة
األعمال داخل وخارج السلطنة.
7 7ساهم في العديد من اإلستشارات
اإلداريــة فــي عــدد مــن األجهزة
احلكومية
7 7ســاهم فــي بعــض البرامــج
التلفزيونية واإلذاعية.

