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مقدمة:
أن فن اإللقاء والخطابة يجمع بين العديد من المهارات األساسية منها مهارات التواصل, 
مهارات اإلقناع, لغة الجسد, الصوت و التنغيم. الكاريزما و اإلرتجال, و أيضا مهارات 
التحدث أمام الكاميرا.  تهدف هذه الدورة المقدمة من يوروماتيك الى تنمية مهارة االلقاء 
والتحدث أمام االخرين وإزالة التوتر والقلق والخوف الذي ينتاب الفرد اذا وقف متحدثاً 
وايماءات  وإدارة  الصوت  التحكم  واإلقناع  الحوار  مهارة  على  التدريب  الناس  امام 
الجسد .هذه الدورة سوف تساعدك على التخفيف من حدة العصبية، و في نفس الوقت 
زيادة الثقة والحرفية عن طريق بعض األساليب والتقنيات التي يمكن ممارستها فوراَ. 
سوف تكون قادراً على اكتساب مهارات فن االلقاء اإلبداعي من خالل معلومات تجذب 
انتباه الحضور وإلقاء العرض بكل ثقة. تعرف على األسرار التي تناقلها أفضل الخطباء 
على مر الزمن, إنها المفاهيم التي تبناها أرسطو وطورها تباعا عمالقة الخطابة مثل 

ابراهام لينكن, ونستون تشرشل, مارتن لوثر كينغ وغيرهم.

وإقناع  األلفة  نشر  عليك  يسّهل  ُمنّظماً،  ُمنطلقاً  ُمتحّدثاً  منك  البرنامج  سيجعل   هذا 
خالل  من  ذلك  وكل  المفاجئة؛  واألسئلة  والمواقف  والتعامل  فيهم  والتأثير  اآلخرين 
البرنامج  وسيقدم  إبداعيّة،  وتقنيات  وبأفكار  بخطوة  خطوة  بإجراءات  تزّودك  قوالب 
للمشاركين تدريبات من أرض الواقع،  من خالل وضع المتدربين في حاالٍت حقيقيّة، 
يعيشون تجاربها وكأنَّهم فعاًل متحدثين محترفين يقدمون عروضهم المتميزة أمام كبار 

الشخصيات.

اهداف البرنامج:
	w تعزيز بناء الثقة بالنفس لدى المشاركين من خالل تحسين الصور الذهنية لهم عن

ذواتهم وتوزيدهم بمهارات تدعيم الثقة بالنفس ومجابهة التحديات
	w تنمية المهارات والقدرات اإلقناعية لدى المشاركين من خالل إكسابهم نماذج فكرية

ولغوية وسلوكية فعالة في مجال اإلقناع والتأثير
	w على بفعالية  تدربهم  خالل  من  المشاركين  لدى  واإللقاء  العرض  مهارات  تنمية 

النموذج الرباعي للعرض والتقديم
	w لعلوم الفعالة  التقنيات  الجمهور وذلك من خالل  التغلب على الخوف من مواجهة 

تطوير الذات وتزويد المشاركين بإستراتيجيات فعالة في هذا المجال
	w تعريف المشاركين بمهارات استخدام لغة الجسد للتعبير والتواصل وتتنمية مهاراتهم

بفعالية في هذا المجال
	wالتدريب على مواجهة المواقف بحضور البديهة وسرعة التفكير

ستتعلم:
	wكيف تصنع إلماما شامال بموضوعك
	wالمراجعة بأنواعها
	wكيف تستخدم التشديد, و طبقات الصوت, والسرعة
	wالمبادئ األساسية لعظماء المتحدثين
	wكيف تقضي على رهبة المسرح
	wكيف تستخدم الدعابة لتعزيز خطابك
	wالعناصر األساسية للخطبة
	wاألخطاء التي يقع فيها المتحدثون و كيف تتجنبها
	wكيف تلقي افتتاحية رائعة لخطابك
	wإطارات اإلقناع
	wكيف تستخدم التكرار و الربط و التضاد
	wالمعادلة السحرية للخطاب الناجح
	wكيف تتعامل مع األسئلة بأنواعها
	wكيف تختم خطابك بقوة

المخرجات التدريبية :
يف هناية الدورة التدريبية تكون قادرا عىل أن:

	w.تحدد مفهوم فن اإللقاء وطرق إتقانه
	w.تحدد مفهوم ومواصفات العرض الفعال
	w.تدرك أهمية الهدف في صناعة عرضك التقديمي
	w تعرف أنواع العروض التقديمية
	wأن تعرف من هو الجمهور
	w.تدرك كيف تجذب جمهورك
	w.تتعرف على األنواع المختلفة من شخصيات الجمهور وكيفية التعامل مع كل نوع
	wكيف تتخلص من الخوف والقلق أمام الجمهور؟
	w.تدرك كيف تستحوذ على اهتمام جمهورك
	wتعرف كيفية ممارسة الخطابة
	wتتعرف على معايير وضع المحتوى المناسب لعرضك
	w.تضع بداية ونهاية مناسبة لعرضك التقديمي
	wتتعرف على كيفية الحصول على آراء وتعليقات جمهور عرضك
	wتتعرف على أهم البرامج التي يمكن استخدامها لتصميم الشرائح
	w.تعرف ما هي معايير إنشاء شرائح عرض فعالة ومؤثرة
	w في استخدامها  وكيفية  البيانية  والرسوم  المخططات  أنواع  بين  التفرقة  تستطيع 

عرض البيانات.
	w.تعرف كيف تلهم الجمهور من خالل شرائح العرض
	w.تدرك األخطاء التي يجب عليك تجنبها عند تصميم الشرائح
	w.تتعرف على كيفية التعامل مع أسئلة الجمهور
	w.تدرك أهمية الفهم واالستماع لألسئلة بعناية ودقة
	wتعرف كيف تجيب عن أسئلة تجهلها
	w أسئلة على  تجيب  عندما  تجنبه  عليك  الواجب  وما  فعله  عليك  يجب  ما  تعرف 

الجمهور.
	w.تعرف كيف تساعد األشخاص المتوترين على إكمال تساؤالتهم
	w.تعرف ماذا تفعل عندما يشعر الجمهور بالملل
	w.أن تعرف ما الذي سوف ترتديه لتقديم عرضك التقديمي
	wأن تدرك أهمية لغة الجسد

الفئات المستهدفة:
	w أللمسؤلين والقادة ومن لديه رغبة في تطوير ذاته وأزالة التوتر والقلق عند التحدث

أمام االخرين واكتساب مهارة التحدث وتنمية قدرته على اإلقناع وفن الحوار
	wكل من يريد أن يصبح مقدم عروض مميز
	w كل من يريد أن يتقن فن اإللقاء والخطابة سواء أكان مقدم عروض أو قائد أو مدير

يريد أن تكون كلماته مؤثرة في موظفيه



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 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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 :........................)الحوار اإلبداعي والحديث اإلقناعي وفن توصيل المعلومات ®(

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.


