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المقدمة:
ستأخذك هذه الدورة التدريبية في رحلة الستكشاف فن الخطابة وكيفية التواصل مع الجمهور بثقة وفعالية. في هذه الدورة، ستتعلم كيفية التفكير واالستماع والكتابة، وتقديم خطابك 
لجمهورك على نحو فّعال. وستضع الدورة بين يديك األساسيات التي تحتاج إلى معرفتها وتبني عليها خطابك. بدءاً بالكشف عن مختلف مهارات االتصال وتحديد وجه الشبه بين 
إلقاء خطاب، والخطابة العامة، وعوامل تطوير وتعزيز الثقة بالنفس والتخلص من القلق والتوتر والتعرف على كيفية اختيار الموضوع الخاص بك ألول خطاب تلقيه، وطرق 

اإلقناع، وتقنيات التسليم، وكيفية التحضير لمقابلة الجمهور بثقة. ستساعدك هذه الدورة على أن تصبح متحّدثاً أفضل إلرسال رسالة جاذبة إلى جمهورك.

 وتتناول الدورة التدريبية أنواع الخطابة ومهارات اإللقاء والعرض والتقديم أمام الناس مهما كان عددهم، باإلضافة إلى كيفية التعامل مع األسئلة الصعبة التي قد يطرحها الحضور. 
كما يشرح البرنامج دور تغيير نبرة الصوت واستخدام لغة الجسد في الخطابة من خالل التطبيق القوي لفن اإللقاء والصوت. سيتعّرف المشارك من خالل هذا البرنامج التدريبي 
على فن الخطابة واإللقاء على تقنيات جديدة تمّكنه من التغلب على رهبة المسرح والتحدث أمام جمهور ضخم، وسيتمكن من اكتشاف فن الخطابة واإلقناع واكتساب ثقة المستمع 

باستخدام أقوى طرق التواصل الفعال مع الحضور، كما سيتعلم أيضاً كيفية تقديم محتوى مفيد خاص به بطريقة إبداعية وتفاعلية تجعل من خطابه تجربة ناجحة ومميزة .

 تتألّف هذه الدورة التدريبية  والمقدمة من يوروماتيك في المقام األول من ورشات عمل تطبيقية وتمارين تُحاكي الواقع. ستُتاح لك من خاللها العديد من الفرص للتدّرب على تقنيات 
ن من وضع ُخَطب إقناعية  جديدة في الخطابة في بيئة إيجابية مشّجعة. كما أنك ستتلقى تدريباً فردياً يناقش أداءك والنقاط المتعلّمة خاّصة بك. عند انتهاء هذه الدورة التدريبية، ستتمكَّ

ن من استخدام األساليب البالغية بصورة استراتيجية وإلقاء ُخَطب حماسية وُمقِنعة. تستعرض أي مشكلة وحلولها وتحفِّز الجمهور. وستتمكَّ

الهدف العام للبرنامج :
بنهاية الدورة سيتمكن المشاركون من: التخلص من التوتر والمخاوف والمشاعر السلبية التي تمنعهم من التحدث اكتساب مهارات وصفات المتحدث الجيد التعامل مع األنماط 

المختلفة للجماهير وكيفية التحدث إليهم إكتساب مهارة العرض والتقديم ، واإلعداد الجيد.

األهداف التفصيلية :
فهم ومعرفة مفاهيم علم وفن اإللقاء الحديثة ، ومواصفات المتحدث المتميز�	
التدرب على الخطوات العملية لفن التأليف وإعداد مادة الحديث والتحضير�	
دراسة والتعرف على أنماط المستمعين الشخصية Personal Type وكيفية التحدث واإللقاء لكل نمط�	
تنمية قدرة المتدرب على التخطيط والتحليل للجمهور بشكل علمي وعملي�	
اكتساب المتدرب لطرق ونماذج ترتيب وإعداد قاعة المحاضرات ، وإعداد 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( 
تنمية وترسيخ القناعات األساسية لنجاح المتحدث المتميز ، وتطوير لقدراته الذاتية�	
تزويد المشارك بأدوات ونماذج التقييم الذاتي ألداءه ، والتعرف على ابرز 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

مواضيع الدورة:
أهمية الخطابة والتعامل مع رهبة التحدث أمام الناس�	
التخطيط واإلعداد الجيد للخطابات�	
البناء القوي للخطابات الناجحة وأساسيات اإلقناع�	
التحدث بثقة وترك انطباع ذو مصداقية وتأثير�	
تنظيم المعلومات بشكل تفاعلي ومنطقي�	
أساسيات اإللقاء بثقة والتدريب الفعال�	
التقديم واإللقاء اإللقاء، تقطيع النص ومواقع الضغط في الجمل�	
الحديث الى الجمهور�	
التقديم اإلذاعي�	
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كيف تستقطب اهتمام اجلمهور:

مواصفات المتحدث الجيد�	

تحليل الجمهور�	

المستويات المختلفة للجماهير وكيفية التحدث إليهم�	

إدارة الجمهور بذكاء وليس بعناء�	

التخلص من البرمجة السلبية  واكتساب البرمجة اإليجابية�	

الخوف ) المخاوف العشرة الكبرى أسباب الخوف (�	

عالج الخوف من التحدث أمام الجمهور�	

كيفية التخلص من التوتر�	

نقطة التركيز�	

الصوت:

تعّرف على التقنيات والفيزيولوجيا للتنّفس وإظهار الصوت�	

وّجه صوتك بشكل أقوى وأوضح إلحداث تأثير أكبر�	

حّسن نبرة صوتك ووتيرته ومستوى وضوحه وجودته وطريقة النطق�	

جّهز صوتك إللقاء خطاب عاّم من خالل التدريبات العملية والتمارين�	

لغة اجلسد:

تحّكم بلغة جسدك من خالل الوعي الذاتي�	

عّزز حضورك الجسدي وثقتك بنفسك�	

بُثَّ السلطة من خالل طريقة وقوفك أو جلوسك ووضعية جسدك�	

استخدم الحركات واإليماءات بفاعلية إلثبات وجهة نظرك�	

صياغة اخُلَطب اإلقناعية:

اختيار رسائل ومواضيع وأفكاراً رئيسة مؤثرة وفاعلة�	

تحليل الجمهور والمناسبة، لوضع رسائلك في اإلطار الذي يحّقق الغاية منها�	

القدرات اللغوية والبالغية، لجذب االنتباه واالهتمام والرسوخ في الذاكرة�	

شرح األفكار المعقدة، ليفهمها الجميع ويهتمون بها ويستجيبون لها�	

مهارات العرض واإللقاء:

التغيير في مقام الصوت من أجل تعزيز معنى رسالتك بطريقة احترافيّة�	

استخدام اإليماءات والحركات لتعزيز رسالتك�	

استخدام الجسم بطريقة احترافيّة عالية�	

اللغة االسرتاتيجية والتحفزيية:

مهارات اللغة الجّذابة واألساليب البالغية اإلستراتيجية�	

 األساليب اإلستراتيجية الجّذابة لغوًيا�	

تحفيز الجماهير بالحجج الُمقِنعة�	

مناذج اإللقاء اإلقناعية:

االلقاء المقنع�	

االلقاء المحرك�	

االلقاء الملهم�	

توظيف التقنيات الحديثة�	

اسرتاتيجية اإلقناع:

نماذج للتأثير في اآلخرين�	

كيفيّة استخدام هرم اإلقناع ذي المستويات الثالثة�	

كيف تصّمم اإللقاء الُمقنع الذي يُؤثّر في مواقف الجمهور�	

كيف تدفع الجمهور إلى تغيير تصرفاته�	

تصميم اإللقاء الُملهم�	

ّت لإللقاء اإلقناعي�	 االستراتيجيات السِّ

أنواع لمصداقيّة الُمتكلّم وكيفيّة بنائها�	

استراتيجيات إلظهار الجدارة�	

طرائق لتعزيز المناشدة العاطفية في اإللقاء اإلقناعي�	



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

التــاريــخ :........................)فن الخطابة والمناظرة والحوار والمهارات اإللقائية ®(

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.


