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Communication Skills: 
 What are communication skills? 

 How to improve your communication skills 

 How to highlight communication skills 

  

What are communication skills? 

Communication skills are abilities you use when giving and receiving 

different kinds of information. Some examples include communicating 

ideas, feelings or what’s happening around you. Communication skills 

involve listening, speaking, observing and empathizing. It is also helpful 

to understand the differences in how to communicate through face-to-face 

interactions, phone conversations and digital communications, like email 

and social media. 

ض ضمن بعاالتصال هي القدرات التي تستخدمها عند تقديم وتلقي أنواع مختلفة من المعلومات. تتمهارات 

 لتحدثاألمثلة توصيل األفكار أو المشاعر أو ما يحدث من حولك. تتضمن مهارات االتصال االستماع وا

لوجه  جًهاوفاعالت والمراقبة والتعاطف. من المفيد أيًضا فهم االختالفات في كيفية التواصل من خالل الت

 والمحادثات الهاتفية واالتصاالت الرقمية ، مثل البريد اإللكتروني والوسائط االجتماعية.

والتي ينقل  أنّها المهارات المستخدمة في الحياة العملية،يُمكن تعريف مهارات االتصال على و

 كتابية أوبموجبها الشخص أفكاراً أو مفاهيَم أو معلومات لشخص آخر عن طريق رسائل 

د شفهية مصحوبة بتعبيرات الوجه، ولغة الجسد وعن طريق إحدى وسائل االتصال، ثّم ير

سياً في رئي الشخص اآلخر بدوره على تلك الرسالة وفقاً لفهمه لها، وتلعب تلك المهارات دوراً 

افس لتنلى االترويج للفرد، سواء عند تقدّمه إلحدى الوظائف أو تأهله لبرنامج معيّن يعتمد ع

ة الة هادفلرس بينه وبين اآلخرين أو دخوله في إحدى االنتخابات أو تقدّمه لخطبة فتاة أو دعوته

 وغيرها

 

Communication skills examples :أمثلة مهارات االتصال 

There are different types of communication skills you can learn and 

practice to help you become an effective communicator. Many of these 

skills work together, making it important to practice communication skills 

in different contexts whenever possible. 

صال هة اتهناك أنواع مختلفة من مهارات االتصال التي يمكنك تعلمها وممارستها لمساعدتك في أن تصبح ج

مختلفة  ياقاتسعمل العديد من هذه المهارات معًا ، مما يجعل من المهم ممارسة مهارات االتصال في فعالة. ت

 كلما أمكن ذلك.

Active listening االستماع الفعال 

Active listening means paying close attention to the person who is 

speaking to you. People who are active listeners are well-regarded by 

their coworkers because of the attention and respect they offer others. 

While it seems simple, this is a skill that can be hard to develop and 
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improve. You can be an active listener by focusing on the speaker, 

avoiding distractions like cell phones, laptops or other projects, and by 

preparing questions, comments or ideas to thoughtfully respond. 

كبير  احتراماهتمام وثيق للشخص الذي يتحدث إليك. يحظى زمالئهم في العمل باالستماع الفعال يعني إيالء 

ن أم من لألشخاص الذين هم مستمعين نشطين بسبب االهتمام واالحترام الذي يقدمونه لآلخرين. على الرغ

الل ن خًطا ماألمر يبدو بسيًطا ، إال أنها مهارة قد يصعب تطويرها وتحسينها. يمكنك أن تكون مستمعًا نش

ا من غيره التركيز على السماعة وتجنب التشتيت مثل الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو

 المشاريع ، وإعداد أسئلة أو تعليقات أو أفكار للرد عليها بعناية.

Adapting your communication style to your audience 

 كييف أسلوب التواصل الخاص بك مع جمهورك

Different styles of communication are appropriate in different situations. 

To make the best use of your communication skills, it’s important to 

consider your audience and the most effective format to communicate 

with them in. 

لخاصة اتصال في المواقف المختلفة. لتحقيق أقصى استفادة من مهارات اال أساليب االتصال المختلفة مناسبة

 بك ، من المهم مراعاة جمهورك والتنسيق األكثر فعالية للتواصل معهم.

For example, if you are communicating with a potential employer, it’s 

better to send a formal email or call them on the phone. Depending on the 

situation, you may even need to send a formal, typed letter over other 

forms of communication. In the workplace, you may find it’s easier to 

communicate complex information in person or via a video conference 

than in a long, dense email. 

على سبيل المثال ، إذا كنت تتواصل مع صاحب عمل محتمل ، فمن األفضل إرسال بريد إلكتروني رسمي أو 

تصال به على الهاتف. اعتمادًا على الموقف ، قد تحتاج حتى إلى إرسال خطاب رسمي مكتوب على أشكال اال

المعقدة شخصًيا أو عبر مؤتمر  االتصال األخرى. في مكان العمل ، قد تجد أنه من األسهل توصيل المعلومات

  فيديو مقارنة بالبريد اإللكتروني الطويل الكثيف.

Friendliness الصداقة : 

In friendships, characteristics such as honesty and kindness often foster 

trust and understanding. The same characteristics are important in 

workplace relationships. When you’re working with others, approach 

your interactions with a positive attitude, keep an open mind and ask 

questions to help you understand where they’re coming from. Small 

gestures such as asking someone how they’re doing, smiling as they 

speak or offering praise for work well done can help you foster 

productive relationships with both colleagues and managers. 

ة في في الصداقات ، غالباً ما تعزز الخصائص مثل الصدق واللطف الثقة والتفاهم. نفس الخصائص مهم

واطرح  ى ذهنكاآلخرين ، تعامل مع تفاعالتك مع موقف إيجابي ، وابق علعالقات مكان العمل. عندما تعمل مع 

عله أو ما يفأسئلة لمساعدتك في فهم من أين أتوا. يمكن أن تساعدك اإليماءات الصغيرة مثل سؤال شخص ما ع

من  مع كلجية إلنتااالبتسام أثناء حديثه أو تقديم المديح على العمل الجيد الذي قام به على تعزيز العالقات ا

 الزمالء والمديرين.
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Confidence: الثقة 

In the workplace, people are more likely to respond to ideas that are 

presented with confidence. There are many ways to appear confident, 

including by making eye contact when you’re addressing someone, sitting 

up straight with your shoulders open and preparing ahead of time so your 

thoughts are polished. You’ll find confident communication comes in 

handy not just on the job but during the job interview process as well. 

ص لألفكار التي يتم تقديمها بثقة. هناك في مكان العمل ، من المرجح أن يستجيب األشخا 

العديد من الطرق للظهور بالثقة ، بما في ذلك عن طريق االتصال بالعين عند مخاطبة شخص 

ما ، والجلوس بشكل مستقيم مع فتح كتفيك والتحضير لهما في وقت مبكر حتى تكون أفكارك 

يس فقط في الوظيفة بل أثناء مصقولة. ستجد أن االتصاالت الواثقة تأتي في متناول يديك ، ل

 عملية مقابلة الوظيفة أيًضا.

Giving and receiving feedbackإعطاء وتلقي المالحظات 

Strong communicators are able to accept critical feedback and provide 

constructive input to others. Feedback should answer questions, provide 

solutions or help strengthen the project or topic at hand. 

يمكن للمواصلين األقوياء قبول التعليقات النقدية وتقديم مدخالت بناءة لآلخرين. يجب أن  

تجيب المالحظات على األسئلة أو تقدم الحلول أو تساعد في تقوية المشروع أو الموضوع 

 المطروح.

Volume and clarity  الحجم والوضوح 

When you’re speaking, it’s important to be clear and audible. Adjusting 

your speaking voice so you can be heard in a variety of settings is a skill, 

and it’s critical to communicating effectively. Speaking too loudly may 

by disrespectful or awkward in certain settings. If you’re unsure, read the 

room to see how others are communicating. 

كن عندما تتحدث ، من المهم أن تكون واضًحا ومسموًعا. يعد ضبط صوتك الناطق بحيث يم

 تحدثسماعك في مجموعة متنوعة من اإلعدادات مهارة ، ومن الضروري التواصل بفعالية. ال

ا ن متأكدً م تكاٍل جدًا قد يكون بسبب عدم االحترام أو االحراج في بعض اإلعدادات. إذا لبصوت ع

 ، فاقرأ الغرفة لمعرفة كيف يتواصل اآلخرون.

How to improve your communication skills? 

؟تحسن مهارات االتصال الخاصة بك كيف  

With experience and practice, you can learn and improve on 

communication skills. Start by identifying your strengths and then 

practice and develop those areas. 

من خالل الخبرة والممارسة ، يمكنك التعلم وتحسين مهارات االتصال. ابدأ بتحديد نقاط قوتك ، ثم مارس تلك 

 المناطق وقم بتطويرها.

 Ask a close friend or colleague for constructive criticism( اطلب من صديق أو

 It can be hard to know how you are perceived as a .(زميل مقرب انتقادات بناءة

communicator. To get an objective opinion, ask a trusted friend for their 
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honest feedback. Understanding your areas of improvement for 

communication can help you identify what to focus on. 

 ديقًا. قد يكون من الصعب معرفة كيف يُنظر إليك كمتواصل. للحصول على رأي موضوعي ، اسأل ص

يد ما ى تحدموثوقًا به عن مالحظاته الصادقة. يمكن أن يساعدك فهم مجاالت تحسين التواصل لديك عل

 عليه. يجب التركيز

 Practice improving communication habits( تدرب على تحسين عادات

 Many communication skills are habits you have developed over .(التواصل.

time. You can improve those skills by practicing new habits that make 

you a better communicator. That might include being more responsive to 

communications when they are sent, reminding yourself to give eye 

contact, practicing giving positive feedback and asking questions in 

conversations. 

من خالل العديد من مهارات االتصال هي عادات طورتها مع مرور الوقت. يمكنك تحسين تلك المهارات 

ممارسة عادات جديدة تجعلك أفضل اتصال. قد يشمل ذلك أن تكون أكثر استجابةً لالتصاالت عندما يتم إرسالها 

 ، وتذكير نفسك باالتصال بالعين ، وممارسة إعطاء مالحظات إيجابية وطرح أسئلة في المحادثات

 Attend communication skills workshops or classes ( مهارات حضور ورش عمل 

 There are several online and offline seminars, workshops .(االتصال أو الطبقات.

and classes that can help you be a better communicator. These classes 

may include instruction, roleplay, written assignments and open 

discussions. 

كن لتي يموورش العمل والفصول الدراسية عبر اإلنترنت وغير المتصلة واهناك العديد من الندوات 

والمهام  ،أن تساعدك على أن تكون أفضل محاور. قد تتضمن هذه الفئات التعليمات ، ولعب األدوار 

 المكتوبة ، والمناقشات المفتوحة.

 Seek opportunities to communicate(ابحث عن فرص للتواصل). Seek out 

opportunities both on and off the job that require you to use 

communication skills. This will help you keep good skills fresh while 

also allowing you the opportunity to practice new skills. 

لك في ذاالتصال. سوف يساعدك . ابحث عن الفرص داخل وخارج الوظيفة التي تتطلب منك استخدام مهارات 

 الحفاظ على المهارات الجيدة جديدة مع السماح لك أيًضا بممارسة مهارات جديدة.

 

Communicating effectively in the workplace: التواصل الفعال في مكان العمل   

While there are several communication skills you will use in different 

scenarios, there are a few ways you can be an effective communicator at 

work: على الرغم من وجود العديد من مهارات االتصال التي ستستخدمها في سيناريوهات مختلفة ، فهناك  

 بعض الطرق التي يمكنك من خاللها أن تكون مراسلة فعالة في العمل

 Be clear and concise(كن واضحا وموجزا). Making your message as easy to 

consume as possible reduces the chance of misunderstandings, speeds up 

projects and helps others quickly understand your goals. Instead of 

speaking in long, detailed sentences, practice reducing your message 

down to its core meaning. While providing context is helpful, it is best to 
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give the most necessary information when trying to communicate your 

idea, instruction or message.  

ساعد . إن جعل رسالتك سهلة االستهالك قدر اإلمكان يقلل من فرصة سوء الفهم ، ويسرع المشاريع وي

لى التك إعلى فهم أهدافك بسرعة. بدالً من التحدث في جمل طويلة ومفصلة ، تدرب على تقليل رساآلخرين 

حاولة معند  معناه األساسي. في حين أن توفير السياق مفيد ، فمن األفضل إعطاء معظم المعلومات الضرورية

 توصيل فكرتك أو تعليماتك أو رسالتك.

 

 Practice empathy(مارس التعاطف). Understanding your colleague’s feelings, 

ideas and goals can help you when communicating with them. For 

example, you might need help from other departments to get a project 

started. If they are not willing to help or have concerns, practicing 

empathy can help you position your message in a way that addresses their 

apprehension. 

. إن فهم مشاعر زميلك وأفكاره وأهدافه يمكن أن يساعدك عند التواصل معهم. على سبيل المثال ، قد تحتاج  

يهم مخاوف ، فإن إلى مساعدة من اإلدارات األخرى لبدء المشروع. إذا لم يكونوا على استعداد للمساعدة أو لد

خاوفهم.ممارسة التعاطف يمكن أن تساعدك على وضع رسالتك بطريقة تعالج م  

 Assert yourself(تأكيد نفسك). At times, it is necessary to be assertive to reach 

your goals whether you are asking for a raise, seeking project 

opportunities or resisting an idea you don’t think will be beneficial. While 

presenting with confidence is an important part of the workplace, you 

should always be respectful in conversation. Keeping an even tone and 

providing sound reasons for your assertions will help others be receptive 

to your thoughts. 

رص عن ف في بعض األحيان ، من الضروري أن تكون حازماً لبلوغ أهدافك سواء كنت تطلب زيادة ، أو تبحث

 عمل ، يجبان الللمشروع أو تقاوم فكرة ال تعتقد أنها ستكون مفيدة. في حين أن التقديم بثقة جزء مهم من مك

يساعد اتك ساظ على نغمة متساوية وتقديم أسباب سليمة لتأكيدأن تكون دائًما محترًما في المحادثة. الحف

 اآلخرين على أن يتقبلوا أفكارك.

 Be calm and consistent(كن هادئًا ومتسقًا). When there is a disagreement or 

conflict, it can be easy to bring emotion into your communications. It is 

important to remain calm when communicating with others in the 

workplace. Be aware of your body language by not crossing your arms or 

rolling your eyes. Maintaining consistent body language and keeping an 

even tone of voice can help you reach a conclusion peacefully and 

productively. 

. عندما يكون هناك خالف أو صراع ، يمكن أن يكون من السهل جذب المشاعر إلى اتصاالتك. من المهم أن 

تبقى هادئًا عند التواصل مع اآلخرين في مكان العمل. كن على دراية بلغة جسدك من خالل عدم عبور ذراعيك 

نغمة صوت متساوية في الوصول حفاظ على أو تحريك عينيك. يمكن أن يساعدك الحفاظ على لغة متناسقة وال

 إلى نتيجة سلمية ومثمرة.

 Use and read body language(استخدام وقراءة لغة الجسد). Body language is a 

key part of communications in the workplace. Pay close attention to the 
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messages people are sending with their facial expressions and 

movements. You should also pay close attention the way you might be 

communicating (intentionally or not) with your own body language. 

ص ألشخاا. لغة الجسد هي جزء أساسي من االتصاالت في مكان العمل. انتبه جيدًا للرسائل التي يرسلها 

قصد أم  ها )عنباهتمام وثيق بالطريقة التي قد تتواصل  إبالءجههم وحركاتهم. يجب أيًضا باستخدام تعبيرات و

 ال( مع لغة جسدك.

How to highlight communication skillsكيفية تسليط الضوء على مهارات االتصال  

You will use your communication skills in every step of the job search 

and on the job. Everything from your resume to the job interview and 

beyond will require different types of communication skills. Here are a 

few ways you can highlight those skills at each step. 

لوظيفة. كل شيء من سوف تستخدم مهارات االتصال الخاصة بك في كل خطوة من البحث عن وظيفة وعلى ا 

سيرتك الذاتية إلى مقابلة العمل وما بعدها سوف يتطلب أنواًعا مختلفة من مهارات االتصال. فيما يلي بعض 

 الطرق التي يمكنك بها تسليط الضوء على هذه المهارات في كل خطوة.

Communication skills for resumeمهارات االتصال الستئناف 

A well-written resume is itself a demonstration of strong communication 

skills. Ensure that your resume is structured appropriately and free of 

spelling and grammar errors. Additionally, you may also want to include 

some positive communication skills in your resume skills section, 

especially if the jobs post calls for specific communication skills in the 

job description. You can add skills to your Indeed Resume for employers 

searching for candidates with your skills. 

مة ذاتية منظتك الالسيرة الذاتية المكتوبة هي في حد ذاتها دليل على مهارات االتصال القوية. تأكد من أن سير

ض عبضمين تبشكل مناسب وخالية من األخطاء اإلمالئية والنحوية. باإلضافة إلى ذلك ، قد ترغب أيًضا في 

هارات دعي ممهارات االتصال اإليجابية في قسم مهارات االستئناف ، خاصة إذا كانت الوظائف المنشورة تست

ك ألرباب اصة باتصال محددة في الوصف الوظيفي. يمكنك إضافة مهارات إلى سيرتك الذاتية السيرة الذاتية الخ

 العمل الذين يبحثون عن مرشحين مع مجموعة مهاراتك.

Communication skills for cover letterمهارات االتصال لرسالة الغالف 

Your cover letter is a great opportunity to elaborate on your 

communication skills. While you can talk more directly about how 

effectively you communicate here, at a high level, your cover letter is one 

of the employer’s first impressions of your skills. You will want to make 

your cover letter brief, well written, free from typos and spelling errors 

and tailored to the position you’re applying for. 

ل دث بشكاالتصال الخاصة بك. بينما يمكنك التحخطاب التغطية الخاص بك هو فرصة عظيمة لتوضيح مهارات 

حد أمباشر أكثر عن مدى فعالية التواصل هنا ، على مستوى عاٍل ، فإن خطاب التغطية الخاص بك هو 

ا ة جيدً االنطباعات األولى لدى صاحب العمل عن مهاراتك. ستحتاج إلى جعل خطاب الغالف مختصرة ومكتوب

 خطاء اإلمالئية ومصممة حسب الموضع الذي تتقدم إليه.وخالية من األخطاء المطبعية واأل
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 هذا يوصلنا الى التفاصيل االتية حول مهارات االتصال:

 

-Contact elements: عناصر االتصال 

- Sender(المرسل): is the author of the message(هو صاحب الرسالة). 

- Receiver(المستقبل): It is the sender of the message(هو من تُرسل إليه الرسالة). 

- The message(هو من تُرسل إليه الرسالة): is information, data or anything else 

that the sender wishes to communicate to the future( هي المعلومات أو البيانات أو أي

 .(شيء آخر يرغب المرسل بإبالغه للمستقبل

- Connection( التوصيلوسيلة  ) or Communication channel ( قناة االتصال) : the 

way in which the message was sent, either in writing or orally or within 

smart devices(هي الطريقة التي أرسلت فيها الرسالة، سواء كتابة أو شفاهة أو ضمن األجهزة الذكية).  

- Environment(البيئة): It affects the message in clarity, accuracy and 

effectiveness(هي التي تؤثر على الرسالة في الوضوح والدقّة والفعالية). 

-Common understanding 0الفهم المشترك  

- Feedback التغذية الراجعة    

 

The importance of communication skills أهمية مهارات االتصال 

Humanitarian communication is one of the most important aspects of life; 

it is an effective means of development adopted by individuals and 

groups alike; because of the importance of communicating with others 

and working in a team, whether in school, university or work; 
 ن األفراددة بييعدّ االتصال اإلنسانّي أحد أهم جوانب الحياة؛ فهو وسيلة فّعالة من وسائل التطوير المعتم

، أو والجماعات على السواء؛ ونظراً ألهمية التواصل مع اآلخرين والعمل في فريق سواء في المدرسة

، وإّن ؤسسيّ لتطّور الشخصّي والمالجامعة، أو العمل؛ أصبحت مهارات االتصال إحدى المتطّلبات األساسية ل

ضحة حول لم واالتمتّع بمهارات االتصال من شأنه تحقيق األهداف المخّطط لها مسبقاً، وتقديم رؤية ذات معا

 تلك األهداف، وتحقيق إعداد جّيد لها في بيئة مالئمة. 

 

Types of communication skills أنواع مهارات االتصال:  
The types of communication are divided into several sections, including 

what is official and informal, including what is verbal and what is non-

verbal. The following are the main types of communication skills: 
ير هو غ ومنها ما هو شفهي ومنها ما تقسم أنواع االتصال إلى عدة أقسام، منها ما هو رسمي وغير رسمي

 سيتم ذكر أبرز أنواع مهارات االتصال: شفهي وفيما يأتي

1-Verbal communication(االتصال اللفظي): This type is the most common 

types of people; because of its ease and the possibility of use of all verbal 

communication by transmitting information in the audio signals sent by 

the person to the other party, and accordingly responds to the appropriate 

information transmitted, verbal communication can be directed 
استعماله من الجميع يتم االتصال يعدّ هذا النوع أكثر األنواع انتشاًرا بين الناس؛ نظًرا لسهولته وإمكانية 

اللفظي عن طريق نقل المعلومات في اإلشارات الصوتية التي يرسلها الشخص الى الطرف اآلخر، وبناًء على 

 ذلك يرد المعني بما يناسب المعلومة المرسلة

 To several sources including: يمكن توجيه االتصال اللفظي إلى عدة جهات منها   

From one person to another. من شخص إلى آخر   

https://weziwezi.com/%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9/
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From person to audience. من الشخص إلى الجمهور   

A group of persons representing a meeting or seminar. مجموعة أشخاص يمثلون  

 اجتماعاً أو ندوة

2-Nonverbal communication(االتصال غير اللفظي): In this type of 

communication, emotions and information are transmitted through 

physical gestures and facial expressions. 

لوجه ابير االجسدية وتع وفي هذا النوع من االتصال يتم تناقل المشاعر والمعلومات عن طريق اإليماءات

 العديدة.
3- Written communication(االتصال الكتابي): It is formal or informal as the 

information to be communicated to other parties is transferred by writing, 

by writing what the messenger tries to connect to the other party, and 

forms of written communication include the following: 
إذ يتم نقل المعلومات المراد إيصالها إلى األطراف االخرى عن طريق الكتابة،  ويتم بشكل رسمي أو غير رسمي

:إلى الطرف اآلخر، ومن أشكال االتصال الكتابي ما يأتي وذلك بكتابة ما يحاول المرسال توصيله  

 4-Messages, including administrative and personal messages. ( الرسائل ومنها

 (الرسائل اإلدارية والشخصية

5-Reports. التقارير   

5-Meeting documents وثائق االجتماعات 

6-Notes and recommendations. ياتالمذكرات والتوص  

7-Communication through technology(االتصال عن طريق التكنولوجيا): This is 

done through the so-called modern methods and the global network, as 

information arrives in electronic ways to people Examples of this type: 

إلى  رونيةوالشبكة العالمية، إذ تصل المعلومات بطرق إلكت يتم ذلك عن طريق ما يسمى بالطرق الحديثة

 االشخاص ومن األمثلة على هذا النوع:

-Email. البريد اإللكتروني   

-Fax. الفاكس   

Multiple social networking sites. المتعددة مواقع التواصل االجتماعي  

 

--Characteristics of successful communication messages: 

 خصائص الرسائل االتصالية الناجحة 

1- Unbiased candor(الصراحة غير المتحيزة): This means that it is free of 

confusion and comprehensive of the truth, so that you can reach the heart 

and mind, and lead to influence the information and directions of the 

future.( ،هذا يعني أنّها خالية من اللبس وشاملة للحقيقة، وذلك حتّى تتمّكن من الوصول إلى القلب والعقل 

 (وتؤدّي إلى التأثير في معلومات واتجاهات المستقبل

2- Honesty or Truth or discipline(الصدق او الحقيقة او الضبط): means that the 

language is intact, free of grammatical or spelling errors, including 

correct words in correct sentences and meaningful paragraphs. 
يعني أن تكون سليمة اللغة، وخالية من األخطاء النحوية أو اإلمالئية، ومتضّمنة للكلمات الصحيحة في جمل 

 صحيحة وفقرات ذات معنى

3- Clarity(الوضوح): In the sense that there is no chance of 

misunderstanding, and this requires confirmation of each word and a 

variety of terms used in communication, both written or oral, so as to 

https://weziwezi.com/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A/
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ensure the realization of the future. بمعنى أن ال يكون هناك فرصة لوقوع سوء التفاهم، وهذا

يتطلّب التأكد من كل كلمة وجملة من العبارات المستخدمة في االتصال سواء الكتابّي أو الشفهّي؛ وذلك لضمان 

 تحقّق فهم المستقبل لها. 
 

4-Complete(الكمال): The communication message must be complete, so 

that the sender does not assume that the receiver understands his message 

from the first time, and does not delete parts of it based on the same 

understanding of the future without completing them. There is no 

problem of repeating the message more than once. 
ّرة، كما مأول  يجب أن تكون الرسالة االتصالية كاملة؛ بحيث ال يفترض المرسل أّن المستقبل يفهم رسالته من

ة ار الرسالن تكرال يحذف أجزاء منها معتمداً على ذات االعتبار فهم المستقبل لها دون إكمالها؛ فال مشكلة م

 أكثر من مّرة. 

5- Briefness and abbreviationsاإليجاز واالختصار : this is by deleting useless 

information, which is just a filler plus does not achieve the goal of 

communication. Kindness: Words must be nice and good; to give more 

respect, appreciation, and pleasure to the relationship between the sender 

and the future. 
يكون ذلك بحذف المعلومات التي ال فائدة منها، والتي هي مجّرد حشو زائد ال يحقّق هدف االتصال. اللطف: 

يجب أن تكون الكلمات لطيفة وطيّبة؛ إلضفاء المزيد من االحترام، والتقدير، والسرور على العالقة بين المرسل 

 والمستقبل

. 

Communication Obstacles:معوقات االتصال  

 

The skillful manager avoids the sources that hinder communication with 

subordinates and disrupts their efficiency, including: 
هايتجنب المدير الماهر المصادر التي تعرقل االتصاالت مع المرؤوسين و تشوش على كفائتها و من  

1 - the use of words and expressions are unusual or difficult to 

understand. استخدام ألفاظ و تعبيرات غير معتادة أو صعبة الفهم   

2. Use an inappropriate means to deliver the message. استخدام وسيلة غير مناسبة  

 لتوصيل الرسالة

3. Use of the threat and intimidation method is misplaced 
خدام أسلوب التهديد و الوعيد فى غير محلهاست  

4. Compile the message with overlapping and overlapping subjects. 
 حشد الرسالة بموضوعات متشابكة و متداخلة

5. Advice or giving solutions النصح أو اعطاء الحلول   

6 - firing sentences and criticism and blame والنقد واللوماطالق االحكام    

7. Giving orders اطالق االحكام    

8 - Asking the infringing questions طرح االسئلة المخالفة   
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Sales and marketing skills مهارات البيع والتسويق   
  

-What is marketing? ما هو التسويق   

Marketing is a group of activities carried out by individuals and 

organizations to facilitate and accelerate transactions and exchanges in 

the market in the context of the environment and market conditions. 
التسويق هو مجموعة من األنشطة تقوم بها األفراد و المنظمات بغرض تسهيل و تسريع المعامالت و  

إطار البيئة و ظروف السوق. المبادالت في السوق في  

Marketing focuses on the needs of customers through integrated 

marketing efforts that result in a good expectation of customer needs and 

satisfaction of these needs, in which the objectives of the organization are 

achieved through customer satisfaction. 
ت تياجاويركز التسويق علي احتياجات العمالء عن طريق جهود تسويقية متكاملة ينتج عنها حسن توقع اح

 ء.العمالء و حسن إرضاء هذه االحتياجات، ويتم فيها تحقيق أهداف المؤسسة عن طريق رضاء العمال

The sales process is part of the marketing efforts, but it focuses on the 

product of the goods or services, through the efforts of sales and 

promotion, and achieve the objectives of the institution through the 

volume of sales. لع أو وتعتبر عملية البيع جزء من الجهود التسويقية، إال أنها تركز علي المنتج من الس

 الخدمات، من خالل جهود البيع و الترويج ، ويتم تحقيق أهداف المؤسسة فيها من خالل حجم المبيعات.

 From the previous definition we find that marketing is based on the 

following efforts: ومن التعريف السابق نجد أن التسويق يقوم علي الجهود اآلتية   

1. Identify the target customers. التعرف علي فئة العمالء المستهدفين   

2. Studying their characteristics, behavior, and life and purchasing habits. 
 دراسة خصائصهم و سلوكياتهم و عاداتهم الحياتية و الشرائية

3. Identify their needs, desires and aspirations. 
اتهم و رغباتهم و تطلعاتهمالتعرف علي احتياج  

4. Direct the efforts of the establishment towards the production of goods 

and services that satisfies these desires, both in quantity and time, and 

with the appropriate quality of this target group of customers. 
ة نحو إنتاج السلع و الخدمات التي تشبع هذه الرغبات، بالكم وفي الوقت ، و بالجودة توجيه جهود المنشأ

 المالئمة لهذه الشريحة المستهدفة من العمالء

5. Directing the Foundation's efforts to inform this category of the 

availability of goods. فر السلعتوجيه جهود المؤسسة نحو إعالم هذه الفئة بتو   

6. Direct sales efforts towards the use of appropriate methods for both the 

product and the customer. توجيه جهود رجال البيع نحو استخدام األساليب المالئمة لكل من  

 المنتج و العميل

7. Directing the establishment's efforts towards measuring customer 

satisfaction. توجيه جهود المنشأة نحو طرق قياس رضاء العميل   

8. Direct the efforts of the establishment towards ways to increase the 

satisfaction of employees in order to retain them and add new customers. 
حتفاظ بهم و إضافة عمالء جددتوجيه جهود المنشأة نحو طرق زيادة رضاء العاملين بهدف اال  

9. Direct efforts towards appropriate pricing. توجيه الجهود نحو التسعير المالئم.   
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 How do you compete with others' products?كيف تنافس منتجات اآلخرين  

1. Try to be different حاول أن تكون مختلفا   

2. Make improvements to what others offerأدخل تحسينات علي ما يقدمه اآلخرون 

3. Create new ideas   ابتكر أفكار جديدة 

5. Pricing التسعير-  

The right price for the commodity is the price that achieves a quantity of 

sales that helps achieve the objectives of the establishment. 
  أة.سب للسلعة هو السعر الذي يحقق كم من المبيعات يساعد علي تحقيق أهداف المنشإن السعر المنا

 وهناك العديد من الطرق المتبعة في التسعير مثل

6. Advertising االعالن  

The consumer will not know that you have opened your project unless 

you reach it and tell it, and you will not know the quality of the goods 

you produce, their composition, and their prices. Care must form and 

shape and distribution of the declaration . 
لع التي ة السلن يعرف المستهلك أنك قد افتتحت مشروعك ما لم تصل إليه و تخبره بذلك، كذلك فلن يعرف نوعي

 . ويجب العناية بصيغة و شكل و توزيع اإلعالن   ها و أسعارها.تنتجها و تشكيلت
 

 Persuasion Skills: مهـــــارات اإلقــــــناع   
 

##The concept of persuasion: مفهوم االقناع 

Is the process of transforming or adapting the views of others towards a 

targeted view. هو عملية تحويل أو تطويع آراء اآلخرين نحو رأي مستهدف   

The sender or the speaker is the task of persuasion either the target or the 

future is the process of conviction.  
ناعيقوم المرسل او المتحدث بمهمة االقناع اما المستهدف او المستقبل فهو القائم بعملية االقت  

## factors affecting the process of conviction:العوامل المؤثرة على عملية االقتناع 

1- the choice of persuasion. التعرض االختيارى لإلقناع   

2-The influence of the group to which the individual belongs. 
 تأثير الجماعة التي ينتمي إليها الفرد

 

 

 


