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فن التواصل واالتصال بشكل فعال

محمود أسعد . د



التواصل الفعال ھو "
بالمئة ما تعرف و 20
بالمئة كیف تشعر 80

".حیال ما تعرف
جیم رون



ن الفرق التواصلبني
واالتصال



نظام االتصال والتواصل

ُمْسَتلم

تشويش

وسیلة االتصال

الرسالةُمْرِسل

ردود الفعل

2020، اساسیات االتصال نماذج ومھارات، )الطائي والعالق(



االتصال

عة فكار رائأن يكون لديك أمن الممكن 
صل ذا لم تتمكن توصیلھا، لن تإولكن 
ي مكانألاألفكار

لي إياكوكا



التواصل
التواصل بشكل متمیز وفعال؟

ما الھدف من التواصل؟



التواصل بشكل متمیز وفعال؟

ما الھدف من التواصل؟

الموضوع والوسیلة 

المرسل
المستقبل

اللغة المستخدمة
ثر الرسالةأو

ما ھي وسیلة التواصل؟
ةتصورياشارةةكتابیشفھیة



التواصل بشكل متمیز وفعال؟

ما الھدف من التواصل؟

التواصل في سوق العمل

لالتواصل قبل بدء العم

الجدية في التواصل

ملالتواصل اثناء الع



والحواراالجتماعات

الھدف من الحوار

االتفاق واالختالف

المرونة واالنغالق



والمراجعالمصادرمنالمزيد



شكًرا



حسام عرمان. د



عرضتقدمك�ف
إبدا�ي 





عروضكلتحسینبهالقیاميمكنكشيءأھم"
لترويھاةقصلديكيكونأنھوكبیربشكلالتقديمیة

."بكالخاصالبوربوينتملفعلىالعملقبل

أتكنسونكلیف



صندوق الرسالة

المشكلة

المنفعةوماذا في ذلك؟

الحلول

الموضوع

(Baron, 2010)



أربعة مبادئ لعرض إبداعي



التواصل مبكر. 1

شخصي

مفاجأة  جديد  

مضحك تحدي 



البساطة. 2

كلمة 40 =>

http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity?language=en


وسائط. 3
مساعدة



التسلیة. 4

http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity?language=en


مفیدةمصادر



شكًرا



ھند طبیلة. أ



ف تطور شخصیتك ومھاراتك كی
عرض ناجح أمام الجمھور؟لتقديم



خرينكسر حاجز التحدث أمام اآل1.



السیطرة على لغة العرض. 2



والقراءةالمعرفة. 3

الموضوع

الجمھور



الجسدلغةعلىالسیطرةتعلم. 4

تذكر أن ابتسامتك 
ھي سالحك السري



التخطیط للمكان و الزمان



أسرار خفیة خالل التقديم



نفسهبالموض�عشغوفكن
ك اآلخ��نوأ�ش



حافظ على التواصل 
البصري مع الجمھور

تحكم بنبرة صوتك



استخدم روح 
الدعابة 

ھتم بمظھرك ا
الخارجي  



تدرب...تدرب...تدرب



شكًرا
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