
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

 اتقان الخطابة والتحدث المؤثر واللغة اإلقناعية ®
أهم الفنيات والطرق في اإللقاء والخطابة وتحفيز الجمهور



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 
الـمـواضـيـع الـرئـيـسـيـة :

 اتقان الخطابة والتحدث المؤثر واللغة اإلقناعية ®
أهم الفنيات والطرق في اإللقاء والخطابة وتحفيز الجمهور

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:
عالم  في  الحالي  الوقت  في  أهمية  األكثر  الـَمهارة  والخطابة  التحدث  مهارة  تعتبر 
الـَمنشود  التَّغيير  التَّأثير واإلقناع وإحداث  ن صاحبها من  تُمكِّ الـَمهارة  االعمال،  هذه 
الكبيرة  الجماهير  إلى كل من  بثقة وإقناع  التحدث  عند اآلخرين.. عليك معرفة كيفية 
والمجموعات الصغيرة. ستتعلم في هذه الدورة  كيفية تخطيط وتقديم العروض التقديمية 
بمهارة . في هذه الدورة، سوف تكتشف كيفية التحدث بثقة وإقناع إلى كل من الجماهير 
الكبيرة والمجموعات الصغيرة.  ستتعلم أسرار تقديم خطاب، وكيفية التعامل مع األسئلة 
وإدارة الصراعات في االجتماعات، وحتى كيفية التألق في مقابلة عمل. سوف تحصل 
على نصائح لتدريب صوتك وتعلم كيفية استخدام كل من التواصل اللفظي وغير اللفظي 

على نحو فعال. 

في هذه الدورة التفاعلية الممتعة ستتعلم كيفية تعزيز إقناعك مع األشخاص على جميع 
مفاهيم وفنون  التعرف على  لعدة محاور حول  الدورة  مستويات مؤسستك، ستتطرق 
الخطابة واإللقاء، والتعرف على مكامن الضعف ونقاط القوة لدى المشاركين، وكيفية 
المشاركين من خالل  أداء  إلى جانب رفع  الصعبة،  المواجهات  التوازن عند  استعادة 
التمرينات العملية، وتزويد المشاركين بمفاتيح الطالقة في الحديث ومواجهة التحديات، 
وامتالك  الموضوعات  في  بطالقة  التحدث  إلى  بالمشاركين  الوصول  بهدف  وذلك 
خريطة ذهنية للحديث وتوقع المشكالت، والقدرة على تقييم أي خطاب ومعرفة نقاط 
ن من وضع ُخَطب إقناعيه  القوة والضعف فيه.وعند انتهاء هذه الدورة التدريبية، ستتمكَّ
األساليب  استخدام  من  ن  وستتمكَّ الجمهور.  وتحفِّز  وحلولها  مشكلة  أي  تستعرض 

البالغية بصورة استراتيجية وإلقاء ُخَطب حماسية وُمقِنعة.

اهداف الدورة:
ستتعلم يف هذه الدورة اتقان:

تصميم العرض التقديمي بشكل منظم�	
استخدام تواصل لفظي وغير لفظي قوي عن طريق تعلم حركة الجسد الصحيحة �	

واالستخدام األمثل لقدراتنا الصوتية
التحدث بثقة وترك انطباع ذو مصداقية وتأثير�	
تنظيم المعلومات بشكل تفاعلي ومنطقي�	
مواجهة الخوف من الخطابة وتحدي عقبات التحدث أمام الناس�	
كيفية االنتهاء من العرض الرئيسي الخاص بك في الوقت المحدد في كل مرة وجعل �	

جمهورك يشعر وكأنك أفضل من رأى طيلة حياته.

الوحدة األولى:

التغلب عىل رهبة التحدث إىل اجلمهور وإلقاء خطاب ناجح
يمكننا  - وكيف  إلقائها.  الخطابات ومن  من  الخةف  التغلب على  الوحدة  هذا  سنناقش 

تحسين إلقائنا للخطاب ألعلى مستوى.

الوحدة الثانية:

احلجج الُمقِنعة
في هذه الوحدة، سنرّكز على اإلستراتيجيات األساسية المعنية بصياغة ُخَطب إقناعية. 
الحجج  وهما:  عنصرين،  في  التفكير  فعلينا  اإلقناعية،  الخطابة  عن  نتحّدث  عندما 
الدامغة والكتابة البالغية. بعد استعراض المشكالت العامة لإلقناع، يمكننا البدء ببعض 
أكثر أدوات اإلقناع فاعلية، التي تتمثّل في الوضع الراهن والحجج الخاصة بالقضية. 
التي  )وتلك  حجة  إلقامة  المطلوبة  العناصر  اكتشاف  في  الفكرتان  هاتان  ستساعدك 

تُضِعفها( وكيفية عرض هذه الحجة. 

الوحدة الثالثة:

صياغة اخُلَطب اإلقناعية
وكيفية  الجمهور  في  أكبر  بشكٍل  التفكير  اآلن  علينا  أساسية،  استراتيجية  وضع  بعد 
االستجابة للمشكالت التي يطرحها. باإلضافة إلى ذلك، علينا صياغة الُخطبة بصورة 
ومحفِّزة  األفكار  واضحة  متناغمة  ُخَطب  صياغة  كيفية  أيًضا  وسنستعرض  منطقية. 
وُملِهمة. في هذه الوحدة ستحظى بعدٍد من األساليب التي ستساعدك على إثبات موقفك 
ع الجمهور على االتفاق معك وتأييدك بداًل من معارضتك. إذا أردَت تنمية  بطريقة تشجِّ

هذه المهارات، فعليك المشاركة في أنشطة تحليل الُخَطب. 

الوحدة الرابعة:

اللغة اإلسرتاتيجية والتحفزيية

المكتملة.  والُخَطب  الحجج  صياغة  إلى  الُمقِنعة  األفكار  من  سننتقل  الوحدة،  هذه  في 

ضنا لها بالنقاش في هذه  ف على المغالطات التي تعرَّ أّن على الجميع التأنّي في التعرُّ

ثين  ن نوعية الحجج واألسباب إذا استوعب جميع المتحدِّ الوحدة. بوجٍه عام، قد تتحسَّ

معنى هذين المفهومين بشكٍل أفضل. فجميعنا يعلم أّن اإلقناع ال يدور حول تقديم حجج 

ًمقِنعة فحسب، بل إنّه يرتكز على اللغة الجّذابة واألساليب البالغية اإلستراتيجية أيًضا. 

رون الُخَطب ذات األساليب الغنية والجّذابة. الناس غالًبا ما يتذكَّ

الوحدة الخامسة:

اإللقاء الُمقِنع

من  العديد  ُخَطب  تُفِسد  التي  البغيضة،  "إممم"  لفظة  عن  سنتحدَّث  الوحدة،   هذه  في 

النصائح  بعض  أيًضا  وسنستعرض  بالدراسة.  جديرة  مشكلة  تمثِّل  والتي  ثين  المتحدِّ

الكالم.  طالقة  اضطرابات  أشكال  من  شكل  ألي  ض  التعرُّ من  الحد  على  لمساعدتك 

وسنستكشف بعض النماذج لمحاكاتها.



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

) اتقان الخطابة والتحدث المؤثر واللغة اإلقناعية ®( 
أهم الفنيات والطرق في اإللقاء والخطابة وتحفيز الجمهور

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.


