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؟ما الذي ستحصل عليه بانضمامك إلى هذا البرنامج

شهادة اجتياز معتمدة

مةقناة إلكترونية تطويرية خاصة ودائ

أشهر بعد موعد الدورة3نظام حوافز للمتابعة والدعم لـ 

إعداد وتصميم مادة العرض بأفضل طريقة مؤثرة

اتقان طرح مادة العرض بسالسة ومرونة وأريحية

د التأقلم ثم التحكم السريع بمكان العرض الجدي

الحركة الجسدية والمكانية المتناسقة مع العرض

ترك األثـــــر في نفس المتلقي بعد انتهاء العرض

ةامتالك مهارة التأثير الجماهيري وإيصال الرسال

مالسلـوك والكاريزمـا المتزنة في العرض والتقدي



,  البرنامج يستهدف كل من يرغب في أن يطرح عرضًا أمام اآلخرين

من لديه اهتمام في أن يكون شخصية عامة مؤثرة في المجتمع

:وعلى وجه الخصوص من 

رية طلبة اإلعالم والعالقات العامة والتسويق والموارد البش

مقدمو البرامج المـصـّورة

اتعريفو الحفالت والفعالي

ممثلو المؤسسات في االجتماعات

موظفو العالقات العامة وخدمة الزبائن

خابية منتسبو الحمالت التسويقية واالنت

ةممثلو الدولة في المحافل الدولي

المهتمون بالمشاركة والتحدث في الجلسات العامة والخاصة



محاور برنامج الشخصية الُملِهمة
المضمون العام المحور

مرحلة عملية لالنتقال من قوة الذات للتأثير الخارجي15 مثلث اإللهام. 1

أشكال لتحديد موضوع العرض للجمهور المستهدف4 قّوة العرض. 2

محطات يتم االنطالق من أحدها للتأثير على الجمهور8 محطات العرض. 3

نقاط التقاء في العرض السلس المؤثر على الجمهور4 منحنيات العرض. 4

المكاسب المأمولة-النتائج المتوقعة -أسباب العرض  دوافع العرض. 5

العرض النهائي-األدوات -إعداد المسودة -الموضوع  مادة العرض. 6

التحرك المكاني والجسدي-الصوت -المظهر -الماركة  لغة الجسد الفعالة. 7

البروفة–المراجعة النهائية -تثبيت الخطوط العريضة  الجاهزية المسبقة للعرض. 8

إدارة العرض وإنجازه-التهيئة -المحاور -الموضوع  العرض واإللقاء. 9

القبول، البصمة واألثر-رسالة العرض المطروح للجمهور  الخاتمة
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