


فن اإللقاء1

390 $ 8 - 10 يونيو

)ميكن ح�صورها منف�صلة(

املحور األول: أساسيات اإللقاء

املحور الثالث: اإللقاء الجماهيري 

املحور الثاني: فن اإلعداد املتميز لإللقاء

  فوائد اخلطابة      موا�صفات اخلطيب املتميز

  اأ�صرار احلديث الرائع    مناذج اإعداد اخلطبة     اأنواع اخلطب 

  قائمة املتحدث الفا�صل     توزيع الوقت      هيكل اخلطبة

  فن الإقناع 

  املظهر       عالج اخلوف       ال�صوت والأ�صلوب 

  لغة اجل�صد       فن الإظهار      احلالت ال�صعبة

  حتديد الفكرة     حتديد املفاجاآت      اختيار اللغة

  اإعداد املقدمة     اإعداد اخلامتة     اإعداد املكان والأجهزة



مهارات التقديم المبدع2

390 $ 15 - 17 يونيو

)ميكن ح�صورها منف�صلة(

املحور األول: فن العروض املبهرة 

املحور الثالث: فن رواية القصة 

املحور الرابع: فن املقابالت اإلعالمية 

املحور الثاني: فن التأليف والنشر

  القواعد العامة      ال�صور والإطار     اخلطوط والألوان 

  عر�ض الإح�صاءات واجلداول    تنا�صق الو�صائل      ا�صتعمال الأفالم 

  كيف تقتل الق�صة      عنا�صر الق�صة الفعالة     كيف تبداأ 

  5 قواعد لختيار الق�صة     كيف تروي الق�صة      منوذج تطبيقي جلميع العنا�صر

  قواعد املقابالت الناجحة     اأمناط الإعالمية وكيف تتعامل معهم   ماذا تلب�ض وكيف تتحرك 

  الأمور التي يجب جتنب قولها    م�صاكل �صائعة وكيف تتجنبها    الإلقاء الإلكرتوين

  حتديد الأهداف      كيف تتقن فن الكتابة     اخلطة من خالل الفهر�ض 

  اإدارة املراجع      ال�صت�صهادات     كتابة الفقرة واجلملة  

  اختيار العنوان واملقدمة واخلامتة   الغالف الأمامي واخللفي     اإدارة الن�صر



تدريب المدربين3

390 $ 22 - 24 يونيو

للح�صول على �صهادة تدريب مدربني

يجب ح�صور املنهج املتكامل لالإلقاء والتدريب كاملة

املحور األول: قوانين اإلعداد والتحضير وبداية الدورة 

املحور الثالث: قوانين احترافية للتدريب املتقدم  

املحور الثاني: قوانين التفاعل مع الجمهور 

  أوال: قوانين الطموح
  قوانني النجاح

  قوانني التميز

  قوانني املادة التدريبية

  أواًل : قوانين املحترفين
  قوانني بوب بايك

  قوانني ال�صويدان

  قوانني اأخرى

  أوال: قوانين الدوافع والتحفيز
  قوانني حتريك الدوافع

  قوانني تفاعل املتدربني

  قوانني كيف يقرر النا�ض اأن يت�صرفوا

  قوانني التحفيز

  ثانيا: قوانين االستعداد

  قوانني املكان

  قوانني البيئة املحيطة

  قوانني التنظيم

ثانيًا: قوانين التدريب اإللكتروني
  حمتوى احلقيبة التدريبية الإلكرتونية

  قوانني اإدارة التدريب الإلكرتوين

  قوانني اأفالم التدريب الإلكرتوين

  قوانني عامة للتدريب الحرتايف

  ثانيا: قوانين التركيز وشد االنتباه

  قوانني ت�صتت النتباه

  قوانني الرتكيز

  قوانني �صد النتباه

  قوانني عالمات الرتكيز

  ثالثا: قوانين البداية

  قوانني املبادئ التدريبية

  قوانني التذكر

  قوانني ما قبل البداية

  قوانني التعلم واملقاومة

  ثالثًا: املحذورات

  حمذورات املدرب

  حمذورات املتدرب

  حمذورات العملية التدريبية

  حمذورات املحرتفني



الشهادة التي يحصل عليها املشارك هي شهادة حضور .. أما للحصول ىلع شهادة مدرب مجاز من د. طارق السويدان 
فيقوم املتدرب بالتالي:

  ح�صور ال٣ دورات بالكامل 

  اإع��داد م��ادة تدريبي��ة متكاملة وفق النموذج اخلا�ض بذل��ك والذي طوره الدكتور طارق ال�ص��ويدان بخربته الطويل��ة يف التاأليف واإعداد املواد 

التدريبية.

  اإعداد الألعاب والتمارين وطرق التدريب امل�صاحبة وفق املنهجية التي �صيتم التدرب عليها يف الدورة.

  اإعداد عر�ض كمبيوتر م�صاحب وفق املعايري التي حددها د. طارق ال�صويدان خالل الدورة.

  ت�صجيل دورة تدريبية )ملا ل يقل عن ن�صف �صاعة ول يزيد عن �صاعة ون�صف( يتم تقدميها عرب الفيديو اأو اأي و�صيلة مرئية اأخرى.

  التقيي��م الأويل: يت��م تقيي��م الدورة التدريبية من ِقبل الدكتور طارق ال�ص��ويدان، يكون هذا التقييم الأويل لفائدة امل�ص��ارك ولتلقي مالحظات 

د.طارق ال�صويدان على م�صاركته، وال�صتفادة منها يف اإعداد الدورة الثانية والتي يتم تقدميها بنف�ض طريقة الدورة الأوىل.

  التقييم النهائي: اإن تقييم د. طارق ال�صويدان للدورة الثانية يكون نهائيًا وبناء عليه يتم حتديد م�صتوى امل�صارك وقدرته على اجتياز الربنامج 

م��ن عدم��ه، ومنحه الدرجة النهائية وفق جدول الدرجات الذي �ص��يوزع يف الربنامج والإجازة كمدرب حمرتف من �ص��ركة الإبداع اخلليجي ود. 

طارق ال�صويدان �صخ�صيًا.

ويجب أن يتضمن التقييم النهائي للحصول ىلع اإلجازة األمور التالية:

  ح�صور ال٣ دورات بالكامل.

  احل�صول على 80 % من التقييم النهائي.

  النجاح يف الختبار النظري بن�صبة 80 %.

  يعترب قرار د. طارق ال�صويدان نهائيا يف الدرجات والرتتيب وحتديد من �صيمنح �صهادة اإجازة )تدريب املدربني( املعتمدة.



تفا�صيل امل�صاركة:

   مكان انعقاد الربنامج : اأونالين بنظام البث املبا�صر

   لغة الربنامج : اللغة العربية 

* يح�صل املتدرب للمنهج املتكامل لالإلقاء والتدريب  على �صهادة تدريب املدربني، بالإ�صافة 
على خ�صم خا�ض عند ح�صور املجموعة كاملة  900$ بدًل من 1650 $

** للح�صول على �صهادة تدريب مدربني يجب ح�صور املنهج املتكامل لالإلقاء والتدريب كاملة 

Hotline: (965) 98853311

الدفع :
Gulf  Innovation Company :اإ�صدار �صيك اأوحتويل بنكي با�صم

طريقة الدفع بالدينار الكويتي
IBAN (KW56KFHO0000000000011010195808)
Kuwait Finance House - H.O. Branch - Kuwait     Swift Code: KFHOKWKW

طريقة الدفع بالدولر الأمريكي
IBAN (KW58KFHO0000000000091010158908)
Kuwait Finance House - AL-Fiha Branch - Kuwait    Swift Code: KFHOKWKW

الدفع الإلكرتوين:

املنهج املتكامل 

لالإلقاء 

والتدريب *

390 $550$11:00 �ض – 3:00 ع�صرًا8 - 10 يونيوفن الإلقاء

390 $550$11:00 �ض – 3:00 ع�صرًا15 - 17 يونيومهارات التقدمي املبدع 

390 $ 550$11:00 �ض – 3:00 ع�صرًا22 - 24 يونيوتدريب املدربني**


