
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم
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 فن اإللقاء والخطابة وصياغة عروض عالية التأثير ®

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

مقدمة:

ن صاحبها من التَّأثير واإلقناع وإحداث التَّغيير الـَمنشود عند اآلخرين.. حيث تشير األبحاث إلى أَنَّ األسلوب الَّذي  تعتبر مهارة اإللقاء الـَمهارة األكثر طلًبا واهمية، ٰهِذِه الـَمهارة تُمكِّ

ننا أَْيًضا من  ر فيه الـَمضامين يصل أحياًنا، درجة أَْن يكون له تأثير أكثر من الـَمضمون نفسه . والـمقصود باألسلوب هو مبنى الخطاب ولغة جسد الـُمتحدِّث.. مهارة اإللقاء تمكِّ تمرَّ

ة.. إِنَّها مهارة تستعمل يوميًّا في االجتماعات والـمقابالت  إيصال الفكرة بشكل أسرع وأدقَّ وأوضح . استعمال مهارة اإللقاء ال يقتصر على الكلمات والخطابات في المناسبات العامَّ

ن من لغة جسدنا، لنكون أكثر إقناًعا وتأثيًرا في اآلخرين.. مع النَّاس.. إِنَّها تساعدنا في ترتيب أفكارنا، وِفي التَّمكُّ

التأثير" بهدف إكساب المشاركين المهارات والقواعد العملية الصحيحة في االتصال الفعال والعرض  تم تصميم هذه الدورة ، "  فن اإللقاء والخطابة وصياغة عروض عالية 

واإللقاء،  ويتضمن البرنامج التدريبي الفهم النظري والتعامل التطبيقي آللية التواصل مع اآلخرين بهدف بناء جسور تواصل ثنائية االتجاه بين المتحدث والحضور، ومراعاة فن 

اإلتيكيت والبروتوكول في التواصل بما يتجاوز توقعات الحضور في اللقاءات والملتقيات، إضافة إلى مهارات العرض والتقديم واإللقاء باستخدام األساليب اللفظية وغير اللفظية.

اهداف الدورة: 

	wالتغلب على الخوف من الخطابة والشعور بالراحة في التحدث أمام الجماهير من مختلف األحجام 

	wزيادة كبيرة بثقتك وحضورك كمتحدث ديناميكي

	wالتعرف على نظرية رئيسية وتقنيات إللقاء خطابات فعالة ال تنسى 

	w تصميم العرض التقديمي بسهولة إلشراك جمهورك وإقناعهم 

	w إدارة األعصاب وتصبح المتحدث العام واثق مع الممارسة والمحاكاة 

	w التفاعل والتواصل مع جمهورك من خالل رواية القصص 

	w تعزيز رسالتك مع لغة الجسد، واالتصال بالعين واإليماءات 

	wاتقان مهارات المتحدث الفعال والمؤثر

	wاتقان  القواعد الذهبية لإللقاء والتحدث

منهجية التدريب:

تجمع منهجية التدريب بين المحاضرات والمناقشات والتمارين الجماعية والرسوم التوضيحية. وسيكتسب المشاركون معارف نظرية وعملية عن المواضيع. وينصب التركيز على 

التطبيق العملي للمواضيع، ونتيجة لذلك سيعود المشارك إلى مكان العمل مع كل من القدرة والثقة لتطبيق التقنيات المستفادة من خالل هذه الدورة.

الفئات المستهدفة:

المدراء والمشرفين والذين يرغبون بتطوير مهارات اإللقاء وفنون التحدث والتواصل الفعال

جميع المهتمين والراغبين بتطوير مهارات التواصل وفنون التحدث واإللقاء
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الـمـواضـيـع الـرئـيـسـيـة :

 فن اإللقاء والخطابة وصياغة عروض عالية التأثير ®

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

كيف تستقطب اهتمام اجلمهور:

	wمواصفات المتحدث الجيد

	wتحليل الجمهور

	wالمستويات المختلفة للجماهير وكيفية التحدث إليهم

	wإدارة الجمهور بذكاء وليس بعناء

	wالتخلص من البرمجة السلبية  واكتساب البرمجة اإليجابية

	w) الخوف ) المخاوف العشرة الكبرى أسباب الخوف

	wعالج الخوف من التحدث أمام الجمهور

	wكيفية التخلص من التوتر

	wنقطة التركيز

الصوت:

	wتعّرف على التقنيات والفيزيولوجيا للتنّفس وإظهار الصوت

	wوّجه صوتك بشكل أقوى وأوضح إلحداث تأثير أكبر

	wحّسن نبرة صوتك ووتيرته ومستوى وضوحه وجودته وطريقة النطق

	wجّهز صوتك إللقاء خطاب عاّم من خالل التدريبات العملية والتمارين

لغة اجلسد:

	wتحّكم بلغة جسدك من خالل الوعي الذاتي

	wعّزز حضورك الجسدي وثقتك بنفسك

	wبُثَّ السلطة من خالل طريقة وقوفك أو جلوسك ووضعية جسدك

	wاستخدم الحركات واإليماءات بفاعلية إلثبات وجهة نظرك

صياغة اخُلَطب اإلقناعية:

	wاختيار رسائل ومواضيع وأفكاراً رئيسة مؤثرة وفاعلة

	wتحليل الجمهور والمناسبة، لوضع رسائلك في اإلطار الذي يحّقق الغاية منها

	wالقدرات اللغوية والبالغية، لجذب االنتباه واالهتمام والرسوخ في الذاكرة

	wشرح األفكار المعقدة، ليفهمها الجميع ويهتمون بها ويستجيبون لها

مهارات العرض واإللقاء:

	wالتغيير في مقام الصوت من أجل تعزيز معنى رسالتك بطريقة احترافيّة

	wاستخدام اإليماءات والحركات لتعزيز رسالتك

	wاستخدام الجسم بطريقة احترافيّة عالية

اللغة االسرتاتيجية والتحفزيية:

	wمهارات اللغة الجّذابة واألساليب البالغية اإلستراتيجية

	wاألساليب اإلستراتيجية الجّذابة لغوًيا 

	wتحفيز الجماهير بالحجج الُمقِنعة

مناذج اإللقاء اإلقناعية:

	wااللقاء المقنع

	wااللقاء المحرك

	wااللقاء الملهم

	wتوظيف التقنيات الحديثة

اسرتاتيجية اإلقناع:

	wنماذج للتأثير في اآلخرين

	wكيفيّة استخدام هرم اإلقناع ذي المستويات الثالثة

	wكيف تصّمم اإللقاء الُمقنع الذي يُؤثّر في مواقف الجمهور

	wكيف تدفع الجمهور إلى تغيير تصرفاته

	wتصميم اإللقاء الُملهم

	wّت لإللقاء اإلقناعي االستراتيجيات السِّ

	wأنواع لمصداقيّة الُمتكلّم وكيفيّة بنائها

	wاستراتيجيات إلظهار الجدارة

	wطرائق 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:

	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

) فن اإللقاء والخطابة وصياغة عروض عالية التأثير ®(
كن متحدثا عاما والتحدث بثقة واقناع واختصار وتأسر قلوب الجمهور والمستمعين

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.


