
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER
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مهارات الخطابة
وإعداد المتحدث اإلعالمي الرسمي ®

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

مقدمة:

يعد الناطق الرسمي إحدى الواجهات اإلعالمية المستحدثة مؤخًرا بعد االنفتاح اإلعالمي الواسع في جميع وسائل اإلعالم، والمنوط بالتعامل مع وسائل اإلعالم بكافة الجهات التي 

يمثلها أمنيًّا ومدنيًّا واجتماعيًّا، فالدور المطلوب من الناطق الرسمي يتطلب أن يكون قادراً على التعامل مع األسئلة الحرجة، وعدم الرهبة عند الوقوف أمام الكاميرا، ومتواصال 

مع المجتمع، واضًحا في مفهومه، وناقال مميًزا لما يُراد أن ينقله، إلى جانب الوضوح والشفافية .

تم تصميم هذا  البرنامج " مهارات الخطابة وإعداد المتحدث اإلعالمي الرسمي " لبناء المهارات االحترافية للمشاركين في الحديث إلى اإلعالم وإجادة الخطابات الموجهة عبر 

مختلف وسائل اإلعالم،  وتناول 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. وكيفية التعامل المتقن مع حوارات الصحفيين 

لنقل رسائل وأهداف المؤسسة بالشكل األمثل وخصوصاً وقت األزمات، مع المهارة في إدارة المؤتمرات الصحفية والتنسيق لفعاليتها محلياً وعالمياً.

اهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	w.مفهوم وأهمية اإلعالم وأدواته

	wاستخدام تواصل لفظي وغير لفظي قوي عن طريق تعلم حركة الجسد الصحيحة واالستخدام األمثل للقدرة الصوتية

	wتطوير المهارات الشخصية الالزمة لتطبيق أسس وقواعد التعامل مع وسائل اإلعالم في المؤتمرات الدولية ووقت األزمات

	wالبناء القوي للخطابات الناجحة وأساسيات اإلقناع

	wالتحدث بثقة وترك انطباع ذو مصداقية وتأثير

	wالمعرفة بأهم األخطاء الشائعة خالل اإلدالء بالتصريحات الصحفية والمقابالت التليفزيونية

	wاكتساب  مهارات التعامل مع الكاميرا والمذيعين وأجواء المقابالت بإيجابية

	wالتعرف على المواصفات الشخصية والمهنية الواجب توافرها في الناطق الرسمي ودوره ومهامه

	wالتمكن من الرد على أسئلة الصحفيين المحرجة

	wاكساب المشاركين توظيف لغة الجسد في التحدث أمام الجمهور

	wالتخطيط واإلعداد الجيد للخطابات

	wاتقان الخصائص اللفظية وغير اللفظية الصحيحة واألساسية في العروض التقديمية الفعالة

	wتحديد األسباب الرئيسة التي تؤدي إلى القلق من التحدث أمام الجمهور وطرق التخلص منه

	wدراسة خصائص التواصل اللفظي وغير اللفظي الالزمة لتقديم عروض مميزة

المنهجية:

تستخدم هذه الدورة مزيجاً من تقنيات التدريب التفاعلية مثل العروض التقديمية الموجزة التي يقدمها المستشار والمشاركون وتمارين لعب األدوار )المتدرب عليها والمرتجلة( 

وإتاحة الفرصة للمشاركين بمشاهدة عروضهم التي قدموها والمسجلة على شريط فيديو، باإلضافة إلى ردود الفعل الفردية والجماعية.
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مهارات الخطابة
وإعداد المتحدث اإلعالمي الرسمي ®

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

محتوى البرنامج :

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

إعداد العرض التقدميي:
	wجمع البيانات األوليّة
	wالمصادر المختلفة للبيانات ومحتوى العرض التقديمي
	wما هو مقدار المعلومات الذي يجب أن تبدأ به؟
	wانتقاء المعلومات
	wتخصيص الوقت: كيف يمكنك معرفة مقدار الوقت الذي تحتاجه
	wصيغة المادة األساسية واألسلوب والدعم وتأثيرها على طريقة تقديم العرض
	w متى يجب التركيز على األسلوب ومتى يجب تعزيز الدعم

هيكلّية العرض الفّعال:
	wإفتتاح العرض بنجاح: كيف تجذب انتباه الجمهور
	wالموجز: ما الذي يجب ذكره في محتوى العرض
	wالنقاط الرئيسة للعرض
	wتلخيص النقاط الهامة قبل اإلنتهاء من العرض: بعض النصائح واألخطاء الشائعة

دور التواصل غري اللفظي يف العرض التقدميي:

	wاليدان والساقان والعيون
	wالتحرك أو البقاء في مكان واحد؟
	wنصائح حول وضعيات الجسم الفّعالة
	wقاعدة حركة اليدين ووقفة الجسم
	wخصائص الصوت
	wتجنب استخدام العبارات المبتذلة والكالسيكية
	wاللباس والمظهر العام
	wحسن المظهر واللباس: ما هي القواعد؟

	w: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

التــاريــخ :........................)مهارات الخطابة وإعداد المتحدث اإلعالمي الرسمي ®(

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.


