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مقدمة
االتص��ال ه��و التواصل مع اآلخ��ر أو بلغة
أخرى هو البحث عن أرضية مشتركة بني
طرفني أو ش��خصني ،وإيجاد هذه األرضية
املش��تركة ه��و ه��دف أي اتصال فع��ال
وناج��ح يس��ير ف��ي االجتاه�ين مع��ا ً من
مرسل الرسالة أو املتحدث إلى مستقبل
الرس��الةوالعكس بأس��لوب متفاع��ل
ومتب��ادل وهو ما يعنى األخذ والعطاء في
نفس الوق��ت ،وعدم احلديث طوال الوقت،
واالعتقاد أن ه��ذا اتصال ناجح وفعال مع
اآلخرين ،في حني أن هذا غير صحيح ألنه
اتص��ال من اجت��اه واحد يفتق��د التفاعل
واملش��اركة من الطرف اآلخر ،لذلك يجب
اتقان مه��ارات االتصال الفع��ال .إن جناح
املرء في احلياة مرهو ٌن بقدرته على االتِّصال
ت الدراس��ات أنَّ  % 85من
الف َّع��ال؛ إذ أثبت ِ
النجاح يُعزَى إلى مهارات االتصال ،و% 15
منه فقط تعزى إلى إتقان مهارات العمل،
ولكي نتواص��لَ مع اآلخري��ن 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 املس��تمع أب ًدا مع املتكلم إذا
لم يَثق ْ به ،ويعتقد أنَّ لكالمه مصداقية،
ناجح��ا في حديثه
ولن يكون الش��خص
ً
بن��اء الثقة
حت��ى يس��تطي َع باس��تمرار
َ
واملصداقية مبا يقول .

هدف العام
ته��دف ه��ذه احللقة ال��ى صق��ل وتعزيز
وتنمي��ة مه��ارات املش��اركني ف��ي مجال
استخدام وسائل االتصال الفعال.
الأهداف التف�صيلية
9 9تعريف املش��اركني مبفه��وم االتصال
وأهميته و خصائصه و أنواعه.
9 9التع��رف عل��ى امله��ارات األرب��ع
األساسية في االتصال و تطبيقاتها:
 مهارة التحدث مهارة القراءة مهارة الكتابة مهارة االستماع9 9التع��رف عل��ى البرمج��ة اللغوي��ة
وتطبيقاتها.
مو�ضوعات احللقة
9 9االفتتاح و تنمية روح الفريق.
9 9املدخ��ل إل��ى عملي��ة االتص��ال
(مفهوم��ه ،أهميت��ه ،خصائص��ه،
أنواعه).
9 9امله��ارات األربع األساس��ية لالتصال
(التحدث ،القراءة ،الكتابة ،االستماع)
9 9البرمجة اللغوية العصبية
9 9تقييم احللقة ،اخلتام

الفئة امل�ستهدفة
جمي��ع العاملني في الدوائر واملؤسس��ات
احلكومي��ة والقطاع اخل��اص في مختلف
التخصصات.
مدة احللقة التطبيقية
(  ) 20س��اعة تدريبي��ة موزعة على ( ) 5
أيام  ،بواقع (  )4ساعات يومياً.

ملخ�ص ال�سرية الذاتية:

د .خميس بن زايد الكليبي
التكلفة املالية
 2009 9ري��ال للف��رد ( .عن��د ترش��يح
 3مش��اركني س��يتم من��ح مقع��د
مجاني).
9 9تش��تمل التكلف��ة أدبي��ات احللق��ة
( كمل��ف املت��درب وامل��ادة العلمي��ة
والشهادة ) واإلفطار.
9 9يحصل املش��ارك بع��د نهاية احللقة
عل��ى ش��هادة معتمدة م��ن معهد
اإلدارة العامة.

•ماجستير في اإلدارة العامة.
•دكتوراة في إدارة املوارد البشرية.
•عم��ل مدي��را ً إلدارة الش��ؤون اإلداري��ة
واملالية.
•عمل كمديرإلدارة املعلومات اإلدارية.
•عمل مديرا ُ إلدارة البحوث.
•عمل كمحاضر أول.
•عمل كمدير التحرير لدورية اإلداري.
•يعم��ل حالي��ا ً كخبي��ر ومدي��ر إدارة
التدريب مبعهد اإلدارة العامة.
•ق��دم العديد م��ن احملاض��رات والبرامج
وأوراق العم��ل في مج��ال اإلدارة وإدارة
املوارد البش��رية وتنمية ال��ذات وريادة
األعمال داخل وخارج السلطنة.
•س��اهم في العديد من اإلستش��ارات
اإلدارية في عدد من األجهزة احلكومية
•ساهم في بعض البرامج التلفزيونية
واإلذاعية.

