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مقدمة:

الكاريزما هي الجاذبية المقنعة وسحر الشخصية الذي يمكن ان يلهم اآلخرين وتعرف 
بأنها نعمة وهبة إلهية تجعل المرء مفضاًل لجاذبيته، قد يكون جزء منها فطريًا يولد مع 
اإلنسان أو مكتسبًا يمكن التدرب عليه وامتالكه. الكاريزما لها عالقة وثيقة بالثقة بالنفس 
والقدرة على اإلقناع والتأثير في اآلخرين فأصحاب الكاريزما هم أشخاص ال يمكن أن 
ننساهم واليمكن أن تقاومهم. وأنت تقرأ هذه الكلمات البد أن تغمض عينيك لتستحضر 

كم شخصية مرت عليك في حياتك كانت تمتلك هذه السمات وأثرت فيك شخصيًا..

هم أيضا الذين يود الناس خدمتهم ومصاحبتهم والتعرف عليهم وأن يكونوا مثلهم وهم 
وأمان  أكبر  بثقة  يشعر  والذين  رضاهم  وعلى  حبهم  على  الحصول  الناس  يود  الذين 
حديثهم   . ننكرهم  قد  الوقت  نفس  وفي  جيدًا  نعرفهم  بأننا  نعتقد  من  هم  في حضورهم 
يأسر القلوب ويمتلك العقول، حواراتهم راقية، يحترمون اآلخرين بكل اختالفاتهم وتنوع 

ثقافاتهم.

اهداف البرنامج :

تمكين المشارك من التميز فى الموضوعات االتية:

w أسس وقواعد التعامل مع وسائل اإلعالم
w مهارات التحدث مع وسائل اإلعالم المختلفة
w أسس المقابالت االعالمية واساليبها المختلفة
w مفهوم التحرير الصحفى المعاصر
w التعامل مع اعالم الرأى واالستقصاء
w المواصفات الجسدية والحركية الالزمة للتميز االعالمى
w الرد بحرفية على أسئلة الصحفيين المحرجة
w اإلدالء بتصريح صحفي أمام الجمهور
w صفات المتحدث الرسمى

عناصر التدريب :
w المتحدث الرسمى المستوى االول
w مسؤول االعالم
w اللذين تتطلب  وظائفهم االلقاء والتحدث الجماهيرى
w من يبحث عن البراعة فى االلقاء والتحدث الرائع الى االخرين

الوحدة االولى :
مدخل ااسىس للعالقات العامة المعارصة

w اهداف العالقات العامة
w   جماهير العالقات العامة
w تعريف العالقات العامة
w   األدوار الحديثة للعالقات العامة
w المسؤوليات االجتماعية للشركة
w العالقات العامة واإلعالم
w مقارنة العالقات العامة باإلعالم
w العالقات العامة عنصر من عناصر التسويق

الوحدة الثانية :
الصفات الكاريزمية لمسؤول العالقات العامة

w الشخصية الساحرة
w اكتساب احترام اآلخرين
w الثقة بالنفس
w فنون التواصل غير اللفظية
w مهارة إقناع اآلخرين بالبساطة والتلقائية والصدق
w إحترام مشاعر اآلخرين واللباقة

الوحدة الثالثة :
The mirror image : الصورة الذهنية

w مسؤولية بناء الصورة الذهنية فى المؤسسات
w .propaganda | الدعاية
w .The currant image | الصورة الحقيقية الحالية

w The wish image | الصورة المرجوة
w The corporate image | الصورة الذهنية التي تتكون من خالل
w The perfect picture | الصورة المثالية
w Good and bad image | الصور الذهنية الجيدة والحسنة

الوحدة الرابعة :
المتحدث الكاريزمى

w تحليل الجمهور المستهدف بالتحدث
w )مراعاة المحيط ) المكان – الزمان – الحدث
w )تحديد الهدف ) اختيار الموضوع والمحتوى وطريقة العرض
w عناصر الكلمة
w كيف تتحدث عن االرقام وتعرضها بإحتراقية؟
w ادارة الوقت بفاعلية
w طريقة رائعة للتذكر
w االرتجال ، والقراءة من االوراق او الكروت
w محظورات اثناء التحدث االعالمى

الوحدة الخامسة :
مهارات االلقاء والتحدث

w كيف ترفع ثقتك بنفسك
w حوار مع النفس
w مهارات التعامل مع المكبرات
w الصوت واالسلوب وفن الوقفات
w المسح البصري
w مهارات الفكاهة والدعابة
w التعبير االمثل للعيون ولغة الجسد
w ردود افعال الجمهور االيجابية والسلبية



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:

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

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

w 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

التــاريــخ :........................)الكاريزما اإلعالمية لمسؤولي العالقات العامة ®( 

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.


