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الشخصية الُملِهمة
اكتسب قوة الحضور أمام الجمهور
واحترافية إعداد وتقديم العرض
واإللقاء والتأثير الجماهيري

برنامج



عن برنامج الشخصية الُملِهمة

تم إطالق هذا  برنامج من أجل إعدداد وتأهيدل وتمندين كدل مدن ير دب فدو أم يندوم متحددثا  
م باإلضدافة إلدا القددرة علدا الدتحن, يتقن فن الناريزما المؤثرة وقوة الحضور أمام اآلخرين 

.بالمواد واألدوات المعنية بموضوع التحدث أو اإللقاء أو الخطابة باحترافية

, دثة أبرز ما يميز هذا البرنامج عن أي برنامج تدريبو آخر متخصص فو تأهيل الشخصية المتح
, الجسددي المتحنمدة فدو ودلوكها الدذهنو قبدل ولوكدهددا المؤثرة هو صناعة الشخصية 

دث وصوال  إلدا احتدرام مهدارة التحدحيث تنتسب الثقة وقوة التركيز واإلقدام واالوتمرارية 
.بطالقة ولباقة ولياقة مع اآلخرين حتا يتم التأثير عليهم

امة تم تقديم هذا البرنامج ضمن بدرندامدج قديدادي متنامل قام بتأليف منهجه وتقديمه أود
إقامتده فدووهدو برندامج تددريبو ضدخم تمد  ( يوتيدو  ماودتر ) وذلك ضمن برنامج , السيد 

تحدد  رعايددة وزارة الخارجيددة األمرينيددة ووزارة الشددبا  والرياضددة بمملنددة 2021صدديف عددام 
شا  بحرينو يتم تدأهيلهم 82حيث تم توجيهه لد , وصندوق األمم المتحدة اإلنمائو البحرين 

ة االجتماعو مدن خدالط طدرم ومناقشدة قضدايا مجتمعيدلينونوا مؤثرين فو ووائل التواصل 
.وبيئية واقتصادية



ةالفئات المستهدف

من لديه اهتمام فو أم ينوم شخصية عامة مؤثرة فو المجتمع•

طلبة اإلعالم والعالقات العامة والتسويق والموارد البشرية •

مقدمو البرامج المصورة•

عريفو الحفالت والفعاليات•

ممثلو المؤوسات فو االجتماعات•

موظفو العالقات العامة وخدمة الزبائن•

مدراء الحمالت التسويقية واالنتخابية •

ممثلو الدولة فو المحافل الدولية•

المهتموم بالمشاركة والتحدث فو الجلسات العامة والخاصة•



ير اإللقاء والتأث, التحدث , الكتسا  قوة إعداد العرض 

.التهيئة الفكرية والنفسية والسلوكية المسبقة لموضوع العرض-: قوة إعداد العرض •
.تحضير األدوات والمواد والوسائل المسبقة في شكل ومضمون العرض-
.الجاهزية والتهيئة لموعد ومكان ومناسبة العرض-

.استخدام المفردات األكثر تأثيرًا على الملتقي-: قوة الدددتدددحددددث •
. التحكم بمؤشر الطاقتين الطاردة والجاذبة مع المتلقي-
.فن االستقبال والتفاعل وشد انتباه الملتقي-

. التعامل مع مادة العرض بشغف وتلقائية وارتجالية ومرونة-: قوة اإللددددقدددددداء •
.  الثقة العالية في طرح مادة العرض والقدرة التامة على مواجهة المتلقي-
.التحكم باحترافية بنبرة الصوت ولغة الجسد-

.الحضور الالفت في مكان العرض واكتساب الكاريزما المؤثرة-: قوة الددتددأثددديددددر •
.رضا المتلقي وإلهامه وتعلقه في المتحدث بعد انتهاء العرض-
(.اإللهام الصامت ) كيفية تداول مخرجات فعالية ومادة العرض بعد انتهائه -



( األدوات والمهارة , الفنر ) يطّور البرنامج فو محاوره 

لذهني  من خالل تمارين تحاكي طريقة تفكير الشخصية الملهمة واالرتقاء بالسلوك ا: الددفددنددر •
دء  المعني بآلية فهم البيئة التي سيتم عرض المادة فيهاا وفهام الملتقاي قبال با

.العرض

وأفضال طار , كيفية تفريغ مسودة المادة المعروضة في العرض المرئي النهائي : الدددأدوات •
باإلضااافة إلااى  , وأورا  العماال المعنيااة بموضااوع العاارض , إعااداد العاارض المرئااي 

.استخدام أدوات ووسائل تمثيلية ومرئية وتطبيقية مرافقة لمادة العرض

الحركاة العاماة فاي مكاان , حركاة الوجاه والجساد , الوقوف أو الجلوس األكثر تأثيرًا : المدهدارة •
سرعة البديهة في التعامل ماع , فن التعامل مع األدوات في لحظة العرض , العرض 
.فن االنتقال ما بين الشخصية الجادة والمرحة وقت العرض, المتلقي 



. إعداد وتصميم إخراج مادة العرض بأفضل طريقة مؤثرة علا الطرم المستهدم•

.اتقام طرم مادة العرض وشرم مضمونها بنل احترافية ووالوة ومرونة وأريحية•

.التأقلم ومن ثم التحنم بمنام العرض الجديد بشنل وريع•

.كسب رضا الطرم المتلقو عن المادة المعروضة•

.قوالحصوط علا القدرة الجسدية الشاملة من حركة وصوت وورعة تنا مية للتأثير علا الملت•

ضدر ترك أثر فو العقل الباطن للمتلقو بحيث ينوم المتحدث ومادة عرضه فو ذاكرته وفو مح•
.حياته بعد إنتهاء العرض وألجل  ير مسما

.  امتالك مهارة التأثير االجتماعو والقدرة التامة علا إيصاط روالة موضوع العرض للمتلقو•

أهدام البرنامج



الشخصية الملهمةبرنامجمحاور 
المضموم العام المحور

جومرحلة عملية لالنتقاط من قوة الذات للتأثير الخار15 مثلث اإللهام. 1
أشناط لتحديد موضوع العرض للجمهور المستهدم4 قّوة العرض. 2
محطات يتم االنطالق من أحدها للتأثير علا الجمهور8 محطات العرض. 3
نقاط التقاء فو العرض السلس المؤثر علا الجمهور4 منحنيات العرض. 4

المناوب المأمولة-النتائج المتوقعة -أوبا  العرض  دوافع العرض. 5
العرض النهائو-األدوات -إعداد المسودة -الموضوع  مادة العرض. 6
التحرك المنانو والجسدي-الصوت -المظهر -الماركة  لغة الجسد الفعالة. 7

ةالبروف–المراجعة النهائية -تثبي  الخطوط العريضة  الجاهزية المسبقة للعرض. 8
إدارة العرض وإنجازه-التهيئة -المحاور -الموضوع  العرض واإللقاء. 9

رالقبوط، البصمة واألث-روالة العرض المطروم للجمهور  الخاتمة



أسامة يوسف السيد•

الشخصيةفي التطوير االستراتيجي للمهارات الخبير •

محاضر ومتحدث تحفيزي في المؤتمرات الدولية•

2009-تم تدشينها تحت رعاية وزيرة الثقافة واإلعالم "مؤلف الموسوعة البحرينية •

2013-مكتب قرينة جاللة ملك البحرين -رئيس تطوير األعمال •

2013منذ -مؤلف عشرات المناهج التدريبية في تطوير المهارات الشخصية •

2014منذ -آالف متدرب حول العالم عشرات تأهل على يده أكثر من •

HIGHFEILD-2018مدرب معتمد من •

2019–العالمية ورئيسها التنفيذي GO HIGHمؤسس شركة •

2022-مؤلف كتاب ماكينة النجاح •

عن مقدم البرنامج
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