
 االتصال و فن التعامل مع االخزين

 د امحد اخلطيب

 مدرب معتمد لدى العديد من اهليئات و املؤسسات

























 1ورقت عمم 

 
 و املكوى و التأثري وسيمة اجملموعة افساد مع متثيمي مشًد يف جسد

 :التالية االتصالية السسائن مو املتوقعة االستحابة

 
 الشم تبني هلم العني احلمسة -1

 الطري يسقص مربوحا مو االمل -2

 عميٌ انفطس قمبىقمب ولدى عمى ححس و انا  -3

 »و اذا خاطبًم اجلايموى قالوا سالما » -4

 اذا ازسمت فازسن حكيما -5



 مهارات الحديث مع االخرين

 املناظرة

 التفاوض

 احلــوار

 اجلــدل











 اإلدزاك---------------احلدث 



 تدريب

انظس انى ىره انصٌز انتي امامك ًاشسح •

 ماذا تؼني نك تهك انصٌز 

 ناقش ذنك مغ بقية انصمالء •

  تٌصم انى مؼني ًاحد نهمجمٌػو•







  بداخمك  :(الذهنية اخلزيطة) املعاني و املعتقدات و األفكار

 كهت اليت اخلسيطة يي أي بهفسك لهفسك أنت بهيتٌ الري الواقع يي

 اخلازجي العامل أو احلقيقة بالضسوزة متثن ال ولكهًا حياتك كن بًا تًتدي

 حقيقيًا متثياًل

 خسيطة القايسة ليست  يي القايسة

 سوياج مديهة مجيمة ويى ليست مجيمة

 أنا ممك و لست انت مبمك



 اخلسيطة يي ا العقن و إلدزاك

 املهطقة يي احلياة او العامل



  راقب أفكارك ألنها تصبح كلمات
 

  وراقب كلماتك ألنها تصبح أفعال
 

 وراقب أفعالك ألنها تصبح عادات
  

  وراقب عاداتك ألنها تصبح مصير



 اخلريطة ليست الواقع



 انسمغ

 االستماع

 االنصات

 االصغاء



 انىاع االنصات                             

 

 (نهؼهماء) انصات جقذَرٌ                 -1

 انصات انحقائٍ                              -2

 انصات حىاري -3

 

 



                    

 مهارات االنصات                                    

 ابحؼذ ػن انمشىشات -1

 ال جقاطغ كثُرا   -2

(   دقُقة 35-25انحركُز من )مقاومة انحشحث   -3

 (ركز بأكثر من حاسة)

 اجم انحكم و االسحنحاج انً اننهاَة-4

 (  جحفز انسمغ و االنحباه)جذوَن انمالحظات  -5

 (اسحماع ناقذ( )جبادل انحىار)مناقشة االفكار   -6

 نخص انحذَث -7

 



 2ورقة ػمم 

ثم ( ػادة, أحيانا, نادزا)أختاز اإلجابة من االختيازات انتانية •
 اننياية   فىأحسب اننقاط 

•================================ 

 

 ضؼيف ً تحتاج نتحسين ميازات االتصال نديك 18:  12•
مؼقٌل ً محتاج أنك تكتسب ػادات أكتس نصيادة  29: 19

 قدزات انتٌاصم نديك
ممتاش حافظ ػهى ىره انؼادات نكى تكتسب مصيد  36:  30

 من األصدقاء

 



 شكرا جزيال لكم
 طاب يومكم  

 :  نهحصول عهى انمادة انتدريبيت، نرجو زيارة موقعنا اإلنكتروني عهى انرابط انتاني
Staffsites.sohag-univ.edu.eg/aaelkhatib 


