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الوحدة االولى :
كيف تستقطب اهتمام الجمهور:

مواصفات المتحدث الجيد �
قواعد عامة �
األسئلة التحضيرية الثمانية �
نموذج تحليل الجمهور �
المستويات المختلفة للجماهير وكيفية التحدث إليهم �
البرمجة الذاتية: �
التخلص من البرمجة السلبية  وإكتساب البرمجة اإليجابية �
الخوف ) المخاوف العشرة الكبرى أسباب الخوف ( �
عالج الخوف من التحدث أمام الجمهور �
كيفية التخلص من التوتر �
نقطة التركيز �

الوحدة الثانية :
مهارات في الصوت ولغة الجسد:

تعلم الوعي بالصوت ووظائفه �
توضيح كيفية التحكم بلغة الجسد )الوقف والحركة، تعابيير الوجه( �

الوحدة الثالثة :
مهارات العرض واإللقاء:

استراتيجية الدوافع الذاتية �
إستراتجيات قبل العرض والتقديم �
مهارات اإلعداد الجيد للتقديم �
الترتيب العام للمحاضرة )التخطيط، اإلعداد، التسلسل، اإللقاء، تقييم األداء( �
إستراتجيات ومهارات تستخدم أثناء التقديم كيف تختم؟ �
� 

الوحدة الرابعة :
التعامل مع الجمهور:

مهارات التعامل مع الجمهور �
إدارة الجمهور بذكاء وليس بعناء �
التعامل مع أنواع الحضور �

الوحدة الخامسة :
أسرار المتحدث البارع الُملهم:

دائرة القوة وكنز التأثير والربح �
المرونة �
التركيز �
توظيف التقنيات الحديثة �

الـمـواضـيـع الـرئـيـسـيـة :
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المقدمة:
فن التحدث أمام الجمهور هو باب من أبواب النجاح في الحياة. اليمكن ألي شخص أن 
ينجح إذا لم يكن يمتلك مهارة وفن التحدث، وال يمكن ألي مدير ناجح أن يدير مجموعة، 
إن لم تكن لديه مهارة التحدث، وال يمكن لخطيب أو سياسي أو محاضر أو معلم أو 
دكتور أو حتى بائع أن ينجح ويؤثر إذا لم يكن يمتلك مهارة اإللقاء والعرض المتميز، 
التي  بالمخاوف  البعض  الجمهور؟ ولماذا يشعر  أمام  التحدث  الناس  لماذا يخشى  لكن 
تمنعه من التحدث ؟ ولماذا تسيطر على البعض األفكار السلبية التي تمنعه من التعبير 
عن الذات أو الفشل في النقاش خالل االجتماعات أو المناسبات الرسمية والخاصة. هذه 
الدورة ستعرض أحدث المهارات والتطبيقات في التخلص من التوتر والمخاوف التي 
سوف تمكنك من تنظيم األفكار بشكل واضح وفعال، إضافة إلى السيطرة على النفس.

تتألف هذه الدورة التدريبية من افضل الممارسات ولمدة خمسة أيام  يتلّقى المشاركون 
وتهدف  التقديمية،  والعروض  العاّمة  الخطابة  مهارات  على  متقّدما  تدريبًا  خاللهما 
مهني  اتصال  مستوى  إلى  التقديم  في  أدائهم  بمستويات  االرتقاء  من  تمكينهم  إلى 
مقنعة،  قوية  تقديمية  وتقديم عروض  كيفية عمل  المشاركون على  وسيتدرب  أعلى.، 
وستحّقق أقصى استفادة من آخر البحوث والتقنيات في علم التمثيل المرئي للمعلومات 
وسيكولوجية التعّلم والذاكرة واإلقناع. كما ستتقن التواصل مع اآلخرين بمختلف الّصيغ 
بما فيها المجاالت التي ُتشّكل تحديات مثل التعامل مع األسئلة الصعبة وإدارة الحلقات 

النقاشية.

تتأّلف هذه الدورة التدريبية  والمقدمة من يوروماتيك في المقام األول من ورشات عمل 
تطبيقية وتمارين ُتحاكي الواقع. سُتتاح لك من خاللها العديد من الفرص للتدّرب على 
تقنيات جديدة في الخطابة في بيئة إيجابية مشّجعة. كما أنك ستتلقى تدريبًا فرديًا يناقش 

أداءك والنقاط المتعّلمة خاّصة بك.

الهدف العام للدورة:
والمشاعر  والمخاوف  التوتر  من  التخلص  من:  المشاركون  سيتمكن  الدورة  بنهاية 
التعامل  الجيد  المتحدث  وصفات  مهارات  اكتساب  التحدث  من  تمنعهم  التي  السلبية 
والتقديم  العرض  مهارة  إكتساب  إليهم  التحدث  وكيفية  للجماهير  المختلفة  األنماط  مع 

، واإلعداد الجيد.

األهداف التفصيلية :
فهم ومعرفة مفاهيم علم وفن اإللقاء الحديثة ، ومواصفات المتحدث المتميز . �
التدرب على الخطوات العملية لفن التأليف وإعداد مادة الحديث والتحضير . �
وكيفية  �  Personal Type الشخصية  المستمعين  أنماط  على  والتعرف  دراسة 

التحدث واإللقاء لكل نمط .
 تنمية قدرة المتدرب على التخطيط والتحليل للجمهور بشكل علمي وعملي . �
وإعداد  �  ، المحاضرات  قاعة  وإعداد  ترتيب  ونماذج  لطرق  المتدرب  اكتساب 

وسائل اإليضاح المستخدمة .
مهارات اإللقاء والتأثير وتفعيل اإليماءات والتدرب على نبرات الصوت والتعرف  �

على اسرار نجاح المشاهير من خالل مقاطع الفيديو في العوامل التالية )اإليماءات 
ولغة الجسد، نبرات الصوت فن الوقفات والحركة على المسرح( 

لقدراته  � وتطوير   ، المتميز  المتحدث  لنجاح  األساسية  القناعات  وترسيخ  تنمية 
الذاتية .

ابرز  � على  والتعرف   ، ألداءه  الذاتي  التقييم  ونماذج  بأدوات  المشارك  تزويد 
األخطاء العالمية الشائعة في اإللقاء .

 سيكون المشاركون أكثر ثقة في أداء الكثير من المهام المنوطة بهم بعد التركيز  �
على إبراز مهاراتهم الشخصية وأخالقهم العالية في االستماع والتحدث والحوار 

مع اآلخرين في المؤسسة بما ينسجم مع شخصياتهم وانتماءاتهم الفكرية.



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

Mount Pleasant 109
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. � اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة � أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)مهارات العرض واإللقاء المتقدمة ®( 
التــاريــخ :........................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


