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المقدمة:

ال شك أن لكل منا قصته الخاصة التي يود إعالم الجماهير بها، وتتعاظم قيمة هذه القصص كلما كانت مرتبطة بمستقبل األفراد والمؤسسات، وتحقيق المكاسب جراء ترويجها، 

لكن الكثيرين ممن لديهم قصصاً وموضوعات هامة ال يجيدون روايتها أو عرضها على الجماهير بشكل مؤثٍر فعال ألسباب مختلفة يأتي في قمتها الخوف والتوتر من مواجهة 

الجماهير، والمشكلة األكبر التي ربما تواجه البعض هي أنه ال يملك قصة مؤثرة، واألخطر أنه ال يدرك ذلك!

وتؤكد الدراسات أن عدداً ال بأس به من الزعماء والقادة والمدراء التنفيذيين اعتمدت نجوميتهم وتميزهم بشكٍل الفت على قدرتهم على خطاب الجماهير واستمالته والتأثير فيه 

ومن ثم إقناعه بأفكارهم وكسب أنصار جدد، كما اعتمدت قدرة العديد من الكيانات االقتصادية في تعزيز قيمتها السوقية في البورصات العالمية واألسواق على قدرة قياداتها على 

عرض أفكارهم ببراعة في التجمعات المتخصصة.

وسواًء كان حديثك رسمي أو غير رسمي وسواًء كنت ذا منصب أو ال وأياً كانت نوعية جمهورك وعدده فإننا في هذه الدورة سوف نساعدك على التأثير فيه وإتقان مهارات الخطاب 

الفعال واكتشاف شخصيتك الخطابية المستقلة وفرصك في النجومية.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

تطبيق خطوات إنشاء وتقديم عروض تقديمية بثقة�	

التغلب على األعصاب والخوف من التحدث أمام الجمهور بسرعة �	

تسخير قوة مهارات التحدث أمام الجمهور لجعل الناس يستمعون.�	

اتقان مهارات الخطابة العامة لألعمال�	

التدرب على مهارات االتصال من خالل فصول الخطابة والعروض التقديمية الفعالة فريدة من نوعها�	

توضيح أساليب االتصال المختلفة وشرح سبب فعالية بعضها بينما البعض اآلخر ليس كذلك�	

فهم ومعرفة مفاهيم علم وفن اإللقاء الحديثة ، ومواصفات المتحدث المتميز�	

تحديد األسباب الرئيسة للعروض التقديمية المملّة وغير الفعالة وطرق التغلب عليها�	

الكفاءة والفعالية  في التحدث أمام الجمهوروالتحدث تحت الضغط �	

المنهجية:

التي يقدمها المستشار والمشاركون وتمارين لعب األدوار وانشطة المحاكاة ودراسة  التقديمية الموجزة  التفاعلية مثل العروض  التدريب  تستخدم هذه الدورة مزيجاً من تقنيات 

الحاالت،  باإلضافة إلى ردود الفعل الفردية والجماعية.

الفئات المستهدفة:

المدراء والمشرفين ورؤساء األقسام  الذين يرغبون بتطوير مهارات اإللقاء وفنون التحدث والتواصل الفعال وجميع الموظفين الذين يرغبون في اتقان فنون التحدث والعرض 

وإدارة الحوار واإلقناع بشكل ملحوظ باستخدام منهج عملي وفعال. وهذه الدورة مفيدة للموظفين الذين يقدمون عروض تقديمية  أوتطوير األعمال أوعروض دورية لإلدارة العليا.
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الـمـواضـيـع الـرئـيـسـيـة :
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فنون التحدث وااللقاء المؤثر والعرض وإدارة الحوار واإلقناع

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

هيكلة األفكار :

 ثالث نقاط رئيسية للعرض التقديمي �	
 بناء خطة من ثالثة أجزاء �	
 نصائح إلرسال رسالة ال تنسى �	
 التطبيق العملي �	

إعداد العرض التقدميي:

جمع البيانات األوليّة�	
المصادر المختلفة للبيانات ومحتوى العرض التقديمي�	
انتقاء المعلومات�	
تخصيص الوقت: كيف يمكنك معرفة مقدار الوقت الذي تحتاجه�	
صيغة المادة األساسية واألسلوب والدعم وتأثيرها على طريقة تقديم العرض�	
متى يجب التركيز على األسلوب ومتى يجب تعزيز الدعم �	
 التطبيق العملي �	

هيكلّية العرض الفّعال:

إفتتاح العرض بنجاح: كيف تجذب انتباه الجمهور�	
الموجز: ما الذي يجب ذكره في محتوى العرض�	
النقاط الرئيسة للعرض�	
تلخيص النقاط الهامة قبل اإلنتهاء من العرض: بعض النصائح واألخطاء الشائعة�	
 التطبيق العملي �	

قلق التحدث أمام اجلمهور:

األسباب التي تجعل معظم المقدمين يشعرون بالتوتر�	
هرمون األدرينالين وتأثيره على العرض�	
التعامل مع قلق التحدث أمام الجمهور: الحلول اآلنية والطويلة األمد�	
ما الذي يقوم به المقدمون الناجحون؟�	
 التطبيق العملي �	

طرق التنظيم :

 استخدام الزمان والمكان والجانب �	
 التطبيق العملي  �	
 طرق مختلفة لتنظيم المعلومات �	

الصوت:

تعّرف على التقنيات والفيزيولوجيا للتنّفس وإظهار الصوت�	
وّجه صوتك بشكل أقوى وأوضح إلحداث تأثير أكبر�	
حّسن نبرة صوتك ووتيرته ومستوى وضوحه وجودته وطريقة النطق�	
جّهز صوتك إللقاء خطاب عاّم من خالل التدريبات العملية والتمارين�	

لغة اجلسد:

تحّكم بلغة جسدك من خالل الوعي الذاتي�	
عّزز حضورك الجسدي وثقتك بنفسك�	
بُثَّ السلطة من خالل طريقة وقوفك أو جلوسك ووضعية جسدك�	
استخدم الحركات واإليماءات بفاعلية إلثبات وجهة نظرك�	
 التطبيق العملي �	

صياغة اخُلَطب اإلقناعية:

اختيار رسائل ومواضيع وأفكاراً رئيسة مؤثرة وفاعلة�	
تحليل الجمهور والمناسبة، لوضع رسائلك في اإلطار الذي يحّقق الغاية منها�	
القدرات اللغوية والبالغية، لجذب االنتباه واالهتمام والرسوخ في الذاكرة�	
شرح األفكار المعقدة، ليفهمها الجميع ويهتمون بها ويستجيبون لها�	

مهارات العرض واإللقاء:

التغيير في مقام الصوت من أجل تعزيز معنى رسالتك بطريقة احترافيّة�	
استخدام اإليماءات والحركات لتعزيز رسالتك�	
استخدام الجسم بطريقة احترافيّة عالية�	

اللغة االسرتاتيجية والتحفزيية:

مهارات اللغة الجّذابة واألساليب البالغية اإلستراتيجية�	
 األساليب اإلستراتيجية الجّذابة لغوًيا�	
تحفيز الجماهير بالحجج الُمقِنعة�	

مناذج اإللقاء اإلقناعية:

االلقاء المقنع�	
االلقاء المحرك�	
االلقاء الملهم�	
توظيف التقنيات الحديثة�	

اسرتاتيجية اإلقناع:

نماذج للتأثير في اآلخرين�	
كيفيّة استخدام هرم اإلقناع ذي المستويات الثالثة�	
كيف تصّمم اإللقاء الُمقنع الذي يُؤثّر في مواقف الجمهور�	
كيف تدفع الجمهور إلى تغيير تصرفاته�	
االستراتيجيات الفعالة لإللقاء اإلقناعي�	
طرائق 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:

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

)فن التحدث والتأثير أمام الجمهور(
فنون التحدث وااللقاء المؤثر والعرض وإدارة الحوار واإلقناع

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.


