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مهارات العرض المؤثرة وكتابة التقارير

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

مقدمة:

 في األعمال التجارية المتغيرة باستمرار اليوم ، من الضروري أن يكون لدى محترفي األعمال القدرة على التواصل بفعالية مع اإلدارة العليا وأصحاب المصلحة الرئيسيين الداخليين 

والفرق متعددة الثقافات. أحد المكونات الرئيسية لذلك هو القدرة على تقديم عروض تقديمية متميزة وصياغة تقارير فعالة.   تم تصميم هذه الدورة لتزويد المشاركين بالمعرفة 

والمهارات الالزمة لكتابة تقارير فعالة وليصبحوا مقدمين أفضل ، ستزود هذه الدورة العملية والمكثفة المشاركين بالمهارات الالزمة لتقديم عروض تقديمية مؤثرة بوضوح ودقة 

وأسلوب. كما ستمكن المشاركين من إعداد تقارير مصممة خصيصا لجمهور مستهدف محدد بأهداف محددة بوضوح وهيكل منطقي واستنتاجات مؤثرة ومبتكرة. 

اهداف الدورة:

يفهنايةالدورةسيكونالماشركونقادرينعىل:

 تقييم نقدي ألسلوب العرض التقديمي الخاص بهم�	

 التغلب على القلق من خالل اإلعداد والتخطيط المناسبين�	

 التطبيق الفعال لألدوات والتقنيات الضرورية لتقديم عروض تقديمية قوية ومنظمة بشكل جيد�	

 إشراك الجمهور والتأثير عليه مع الحفاظ على انتباههم بنجاح�	

 التفاعل مع الجمهور بطريقة واثقة�	

 التعرف على أهمية التخطيط، والرسائل غير اللفظية في إعداد التقارير�	

 تقديم عروض تقديمية أصيلة وملهمة ذات تأثير�	

كيفية هيكلة التقارير بطريقة منطقية ومهنية�	

اكتساب مهارات شاملة ومعرفة متعمقة لتخطيط وإنشاء التقارير�	

تعلم كيفية التواصل من خالل كتابة التقارير حول ماذا وكيف ومتى�	

 إدارة االجتماعات المثمرة وتقديمها�	

المنهجية: 

تستخدم هذه الدورة التدريبية العروض التقديمية، التمارين التفاعلية ومجموعة متنوعة من األنشطة ولعب األدوار الذي يركز على تطوير الفعالية الشخصية والمهنية.

الفئات المستهدفة:

 تم تصميم هذه الدورة الديناميكية والجذابة لجميع أولئك الذين يرغبون في تعزيز مهاراتهم في تقديم عروض تقديمية متميزة وإنشاء تقارير فعالة ومؤثرة. 

المحتويات األساسية:
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مهارات العرض المؤثرة وكتابة التقارير

المحتويات األساسية:

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

ختطيطوإعدادالعروضالفعالة:

 مقدمة في التقديم �	
 تحديد العادات الجيدة والسيئة �	
 التعامل مع المخاوف الشائعة �	
 العناصر الرئيسية للهيكل الجيد �	
 نصائح حول التعامل مع األعصاب وبناء الثقة بالنفس �	
 استخدام لغة الجسد الواثقة واالتصال البصري �	

تقديمعرضتقدميي:

 التحدث بثقة أثناء قراءة لغة جسد الجمهور �	
 نقل رسالتك بوضوح وإلى هذه النقطة: تقدير ما يجب فعله وما ال يجب فعله �	
 العطاء والتعلم من التغذية الراجعة �	
 استخدام أدوات العرض التقديمي المختلفة �	
 استخدام أدوات مختلفة للتأثير - السبورة البيضاء و PowerPoint و �	

Flipchart ومقاطع الفيديو والمزيد 

تقنياتاخلطابة:

 فهم ديناميكيات التحدث أمام الجمهور �	
 االختالفات بين العروض التقديمية والخطابة �	
 فهم كيفية استخدام التقنيات البالغية �	
 التعامل مع المواقف العفوية �	
 التفكير على قدميك �	
 التعامل مع الجماهير الصعبة �	

إعدادوعقداجتماعاتفعالة:

 األدوار والمسؤوليات �	
 هيكل االجتماع �	
 فعالية االجتماع �	

كتابةالتقارير:

 أساليب وتقنيات الكتابة �	

 القواعد الذهبية ال 12 للكتابة �	

 أنواع التقارير والقوالب المطلوب استخدامها �	

 اإلعداد والتخطيط والبحث �	

 تحديد الغرض من التقرير �	

 تحديات تقديم المعلومات التقنية �	

 أساسيات كتابة التقارير الفعالة �	

 استخدام اللغة ذات الصلة والمناسبة �	

 التدقيق اللغوي والتحرير �	

أسلوبالكتابة:

 كتابة جمل وفقرات واضحة �	

 إزالة المصطلحات والتكرار والصياغة�	

 اكتشاف المشاكل اللغوية الشائعة )هياكل الجملة الطويلة والمربكة ، والمفردات �	

الضعيفة ، وما إلى ذلك( 

 تحرير المحتوى والمنطق واللغة �	

 ممارسة الكتابة الموجهة مع أمثلة �	

التفاصيلالرسومية:

 أنواع الرسومات ورسائلها �	

 مالءمة التنسيب في تمثيل رسومي�	



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

109 Mount Pleasant
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

) مهارات العرض المؤثرة وكتابة التقارير(
 مهارات متقدمة في العرض والتقديم وكتابة تقارير فعالة بثقة وكفاءة وإقناع

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


