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 : وصف الدورة
 

الرقي والتقدم االجتماعي،لذلك اهتمت بها الشعوب في كل زمان ومكان واخذتها تعد الخطابة وااللقاء  احد مظاهر 

عملت الخطابة على مشاركة الشعر في اإلقناع . كوسيلة للمحاولة على توجيه الجماعات، وإصالح المجتمعات

ه الناس وأن والتأثير، لكنها كانت اقل انتشار من الشعر النها صعبة الحفظ لنثريتها والشعر من السهل ان يحفظ

يُتناقَلوه،فاهتم العرب بالخطابة في الجاهلية وذلك لوجوُد العديد من األسباٍب االجتماعيٍة التي ادت الى انتشارها 

عالمن يتمتع بهما من التواصل الف ومما الشك فيه ان مهارة االلقاء والخطابة الجيدة تمكن ورفعة شأنها                       
من ايصال افكارة ومبادئه للمتلقين بسهوله ويسرالذى بدوره يمكنه                                                                                  

 
 

 هدف الدورة :

  زيادة معارف المشاركين في مجال العرض والتقديم 

 تنمية مهاراتهم في إعداد وتنظيم محتويات العرض وأسلوب تقديمه 

  استخدام التقنيات اإللكترونية والمؤثرات السمعية والبصرية أثناء العرضتأهيلهم في 

 الفئة المستهدفة :

 التنفيذيون العاملون 

 :محتوى الدورة 

 المحور األول:مفاهيم االتصال والعرض والتقديم واإللقاء

 عملية االتصال؛ عناصرها وتقنياتها 

  عرض المعلومات وتقديمها 

  تمرين عملي :إعداد مشروع للتقديم 

 التقنيات المتقدمة للعرض والتقديم واإللقاء   المحور الثاني

   إعداد العرض وأساسيات التقديم واإللقاء 

 فنون اإلقناع والتأثير في المستمعين 

  استخدام المعينات اإللكترونية 

 : المحور الثالث

  مراحل وخطوات إعداد العرض والتقديم 

  والوسائل إلثارة مستمعيكالطرق.  

  استخدام التدرج الصوتي أثناء اإللقاء 

  (تقديم مشروع  )تطبيقات في العرض والتقديم  المحور الرابع:

  توزيع المشاركين على شكل فرق والطلب منهم على إعداد مشروع محدد ، والقيام بتقديمه بشكل مباشر 

 على المزايا واألخطاء وتقييم العرض تسجيل الجانب التطبيقي تلفزيونيا وعرضه للتعرف 
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 :رسوم الدورة 
 

  + بوفيه غداء استراحة 2السعر أعاله شامل عقد الدورة في قاعة فندق خمس نجوم + 

 

:منهجية التدريب   
 

 .حلقات النقاش 

 . العصف الذهني 

 . مجموعات عمل 

 . تبادل ادوار 

 . حاالت عملية و تطبيقية 

 العرض 
 
 

 جدول توقيت الدورة :
 

 المحاضرة االولى  10:00 – 08:00

  استراحة  10:15 – 10:00

 المحاضرة الثانية  12:15 – 10:15

 استراحة + صالة  12:50 – 12:15

 المحاضرة االخيرة + مناقشة عامة 14:10 – 12:50


