
السلسلة التطويرية 

مهارات التواصل 
الشفهي للطالب الجامعي



ا. كتسا�� امعية ا �Úا �øدر ع� ط ب ا�رح � �� �
� إحدى أW ا�هارات ال»�

�تعت�ê القدرة ع� إتقان التواصل الش
ل وعبارات  � بواسطة اللغة ا�نطوقة ا�شتم�ø ع� �ات و�� يفه ع� أنه: القدرة ع� التحدث مع ا�/خر¶� كن تعر �ªو

 . � �ïا�ستمع Íا إFر وا�علومات وإيصاÊف ��دف تبادل ا ذات مع»� مفيد، ��
 à ،ن التواصل الفعال �وري ل� �T � �ïا�هارت � �ïع; فإتقان هات �ýس�� � من التحدث وا

�ويتضمن التواصل الش
ع، والوضوح  �ýس�، وéارات ا �

�: التواصل غê� اللف8 �ôا البعض، و �كن فصلها عن بع{ �ª �يعتمد ع� عدة عوامل 
� اÚديث.

��
فوائد إتقان مهارة التواصل الشفهي الفعال:
� فات،Úل ا�ش�ت واÚ مثل��هد، هو ا�ختيار ا �Ú١. فيه اختصار للوقت وا

، ما�� �Úوالعمل ا �
�Mالتعاو åلنجاح التع �٢. يعد عن÷ أسا;

� أشÊل التواصل ا��خرى.
��م، بعيدا عن اللبس والغموض ا�وجود  �٣. à يتضمن درجة عالية من الوضوح وال¹

 مهارات التواصل الشفهي:
ام  �êكتساب اح � بناء الع قات، وا

��� يساعدك  ، � �� الشخ\� وا�ه» تية éم ع� الصعيد¶� /�إن اتقان ا�هارات ا
. �êوامت ك القدرة ع� التأث ، � ا�/خر¶�

 :Be friendly ١. كن ودودًا
ة ودودة و� تنس أن تبتú أثناء اÚوار. �êدث بن ��

 :Think before you talk ٢. فكر قبل أن تتكلم
ا. ̄�ّ أفÊرك و�اتك قبل أن تنطق �� حاول أن تق

:Be clear ٣. كن واضحًا
ية. دى وضوح أفÊرك وابتعد عن الغموض والتور �ª فكر جيدًا

 :Have Modesty ٤. كن متواضعًا
لتواضع وكن واعيًا  �� úلذلك حاول أن تت ،"ø3 رفعه ال�� ص� الø عليه وسå:" وما تواضع أحد لø إ تذكر قول الن»�

لية خطئك. �ýلنقاط ضعفك واح

:Speak with confidence ٥. تحدث بثقة
 �� إدراك لقدرات الذات اÚقيقية ولقيمة الرأي الشخ\� ب  أنفة و

�لنفس � تتعارض مع التواضع، �  إن الثقة ��
ء. �� �êك



:Be concise ٦. حافظ على االختصار واإليجاز
ê� ال�م ما قل ودل. � �X

 Pay attention to non-verbal اللفظي  غير  التواصل  لعناصر  انتباهك  أعر   .٧
 :communication skills

 Tالعنا �كن تقس̄ �ªا. و � تنطق �� انب ال�ات ال»� � سل العديد من الرسائل �� �@ à ،اورك ًا أثناء �� �êتلعب دوًرا كب �
��

: �ÍلتاÔ
 �

��شارات ا�ناسبة  Î�اءات وا �ª Î�سد Body Language: انتبه جيدًا إÍ حرÔتك أثناء اÚديث، واستخدم ا �Úأ - لغة ا
� مركز ا�شاعر ودليل ع� حالتك 

��ك،  �Dو �êتعاب Íنتباه إ�در بك ا � �� à .الصحيح �ا�قام ا�ناسب لتؤدي ا�ع»
النفسية.

ا عنك وتعكس مدى  �êانطباعَا كب �ا تع8 �لس أو تقف ف � �� � Body Position ú: أن الوضعية ال»� �Úب - وضعية ا
امك. �êع� اح � �ê ا�/خر¶� � �� à ،ثقتك بنفسك

 �øو دليل ع� مدى انتباهك وهو وسي �+ية أثناء التحدث، 7 ��لغ ا � Eye Contact: وهو عن÷ �� �ج - التواصل العي»
لبناء ع قة ثقة مع من يستمع إليك، à يع8� انطباَعا عن مدى سيطرتك ع� موضوع اÚوار.

 :Listen Attentively ٨. تعلم فن االستماع واالنصات
، إذ يتوجب عليك أن تع8� ا�تحدث Ôمل انتباهك  �

�كê£ العناT أ+ية لنجاح �لية التواصل الش و من أ �7
� قد تساعدك  � موضوع اÚوار. فý� ي�� بعض الوسائل ال»�

��لتتمكن من طرح ا��سئ�ø وا�نتباه إÍ الرسائل الضمنية 
ع:  �ýس�� اتفان فن ا

��
� إÍ ا�تحدث بÊمل حواسك و� تقاطع.

�أ - ا�نتباه الÊمل Pay full attention: حاول أن تص<
مك �ا يقال. �كد من مدى 7 ب - إعادة الصياغة Paraphrase: أعد صياغة ما �عته لتتأ

مÊن.  Î�اء حديثه و� تقاطع قدر ا �� Î� �
��Êأعط ا�تحدث الوقت ال :Respect ام الصمت � �êام ا�تحدث وال �êج - اح

� انتباهك للحديث وتشجع ع� استمرار اÚوار. �ïلتب �øسئ��د - طرح ا��سئAsk questions �ø: =� بطرح ا
م.   �هـ - التلخيص Summarize: حاول أن تلخص ما �عته إÍ نقاط أساسية، � يساعدك ع� ال¹
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أن تسهم ع	دة تطوير التعليم الجامعي يف بناء 
مجتمع معريف معارص يسعى إىل تحقيق �وذج 
يستمد  والتعلم  التعليم  يف  متميز  عاملي 

مرجعيته من التعاليم والقيم اإلسالمية .

الرؤية

مهاراتهم،  تطوير  يف  التدريس  هيئة  ألعضاء  املستمر  الدعم  تقديم 
بعملية  للرقي  املوجه  العلمي  والبحث  التدريس  يف  أداءهم  وتحس� 
للوحدات   واملساندة   الدعم  وتقديم  الجامعي،  والتعلم  التعليم 
التعليمية بالجامعة يف تصميم  الربامج واملناهج والخطط وتحس� بيئة 
الطالب  لدعم  والتعلم  التعليم  ومصادر   الخدمات  وتوف¦  التعلم 

وإرشاكهم بفعالية يف العملية التعليمية.

الرسالة

ا�هداف
- إيجاد بيئة تعليم و تعلم رائدة و متوافقة معاي¦  جودة التعليم العاملية .

- تقديم التدريب وتوف¦ املوارد الالزمة لتحس� جودة التعليم والتعلم الجامعي.
- تأسيس شبكات للتواصل وتبادل الخربات والتجارب التدريسية املتميزة ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة .

املتميز  التصميم   لض	ن   العلمية  األقسام  التعليمية يف  واملواد  واملناهج  الربامج  إعداد  اإلبداع  يف  تنمية  عمليات  توجيه   -
لألنشطة، واالستخدام األمثل لتكنولوجيا التعليم. 

- تقييم التقنيات الجديدة واملطورة املستخدمة يف عملية التعليم و التعلم الجامعي.
الطلبة  وخربات  واملناهج  الربامج  بتقويم  الخاصة  البيانات  تفس¦  عىل  وتدريبهم   التدريس  هيئة  أعضاء  دعم   -

واستخدامها يف تطوير العملية التعليمية.
- تقديم الجوائز واملحفزات للمتميزين يف  التعليم و التعلم الجامعي.

- دعم األقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس يف مجال تضم� مواصفات خريجي  الجامعة والتخصص النوعية يف 
الخطط واملناهج  واملقررات .

- مساعدة أعضاء هيئة التدريس لتخريج طالب وطالبات يتميزون  ¿هارات عالية تنافس  يف سوق العمل.
- تطوير منظومة العملية التعليمية ¿حاورها األربعة (األستاذ، والطالب، واملنهج، والبيئة التعليمية) من أجل تحقيق 

أهداف الجامعة ورؤيتها.

محاور 
العملية 
التعليمية

الطالب

األستاذ
البيئة 

التعليمية

املنهج


