
دورة
مهارات اإللقاء والتقديم

:إعداد
بن علي اخلليفي أمحد.د

باملعهد العايل للدعوة واالحتسابعضو هيئة التدريس 



كيف 

بكل  ثقة؟ Presentationتقدم عرضا

ملاذا أنت هنا ؟



ماذا ينمي التعود على اإللقاء يف وقت مبكر؟
يكسر حاجز اخلوف•
.يكسب الثقة بالنفس •
.ينمي فيه قدراته الشخصية •
.يضاعف احلصول على الثروة اللفظية •
.التعود على القراءة •
.مقابلة اجلمهور •
.يساعد على تشغيل فكره وعقله من خالل اختيار املناسب •
.ميكنه من ترتيب األفكار •
.يساعد على اختيار األلفاظ •
.يساعده على تطوير اإللقاء وحتسنه •



قال اللـه تعاىل•
 َِوَما َأْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ بِل َ ِِ قَوْوِمِه لِيُبَوِِّن  َهُُْ َسا

قال اللـه تعاىل
•   وقل هُ يف أنفسهُ قوال بليغا

:يف احلديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال•
(.إِ من البياِ لسحراً  )  



: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  رحمه هللا 

ج له،ليس كل من وجد العلم قدر على التعبير عنه، واالحتجا"

شيء، وبيانه شيء آخر،فالعلم 

عنه وإقامة دليله شيء ثالث،والمناظرة 

عن حجة مخالفه شيء والجواب 

"رابع



هذاةإقامفيساهممنلكلبالشكرأتقدمأنلييطيب

البرامجهذهأهميةإلىأشيرأنأحبكما،البرنامج

مستوىرفعفيضرورتهاإلىإضافةجميعالنا

هذهمثلتتكررأنآملولذا،وتطويرهمالطالب

...والبرامجاللقاءات

..خطاكمالخيردروبعلىوسدد،،،هللاوفقكم

..التوفيقمنمزيدوإلى



انتبه.. اعلم.. تذكـــر 

.موروثةوليستمكتسبةوالخطابةاإللقاء•

.يتعلماليخطئالمن•

يسركبماوأبشر..وحاول ..وحاول ..حاول إذن•

هللاوفقك



ماذا تعين هذه الصورة ؟



ماذا تعين هذه الصورة ؟



ماذا تعين هذه الصورة ؟





..املخاوف العشرة لدى الناس 

.االرتفاعات ( 2). التحدث أمام الناس (1)
.املشكالت املالية ( 4). احلشرات ( 3)
.املرض ( 6)املياه العميقة ( 5)
.الطرياِ ( 8).املوت ( 7)
!!الكالب والوحوش ( 10)الوحدة ( 9)



ملاذا تتعلم حسن اإللقاء والتقديم ؟

.جمهور ال-املتلقين-باملستمعينالتأثيرأجلمن•

يحتاج إلى تعلمفنإذن اإللقاء والتقديم •

لتصل إلى هدفكمهارات



أنــواع اإللقــاء 

متى تحتاج لإللقاء ؟
الخطبة. والكلمة1

املحاضرة. والندوة2

التقديم. 3

الدرس. العلمي4

املحاورة. .والنقاش5

.حفالت6.

عرض. .(التسويق-املحاماة)الفكرة7

إلخ. 8...

(ذلكلكلتستخدمهاأنيمكنعامةمهاراتعنسنتحدث)



تعــريف اإللقــاء

.لآلخرينتريدهماتوصيلهو•

.تهمواستمالعليهموالتأثيروإقناعهمالجمهور مشافهةفنهو•

مسألةأيفياإلقناعإلىيوصلماكلفيالنظرعلىالقدرة:وقيل•

.املسائلمن



املرسل
(املتحدث()امللقي)

Sender

الرتميز
Encoding

الوسيط
Media

الرسالة
Messageزتفسري ترمي

Decoding

املستقبل
(املتلقي()املستمع)

Receiver

ضوضاء
Noise

االستجابة
Response

تغذية عكسية 
Feedback

مقرتحات/شكاوى



في البداية
كــأل نفســسا

من امللقي ؟ . (املرسل ، املتحدث )1

ملاذا سوف . (، الغايةاهدف) ؟ ألقي2

من . (،املستقبل ، املستمع اجلمهور) ؟ يستمعس3

ماذا . (، املضمِواحملتوى) ؟ ألقيس4

كيف سأقول؟ . (، األسلوبطريقة العرض) 5

(الزمن والوقت)مىت سأحتدث ؟ 6.

(ماذا لو ؟) لالقناعاستخدم 7.



 

       

             

  مز لغة  جلسد منطو  مفهو 

 مفهو   ملو فقة

 مفهو   ملخالفة

 لف   تمل مع    حد

  تمل  كثر من مع 



االتصال اللفظي 

رسالة هو االتصال الذي يتم عبر الكلمات واأللفاظ، بحيث يتم نقل ال•

ه واسع االتصال اللفظي ل. الصوتية من فم المرسل إلى أذن المستقبل

.من المدلوالت

حيث تلعب اللغة المستخدمة ودرجة الصوت ومخارج األلفاظ دورا  •

. كبيرا  في إضافة معاني أخرى للرسالة

دمان في الواقع ال تظهر فواصل بين نوعي االتصال، إذ أنهما يستخ•

.معا  لدعم كل منهما اآلخر في توصيل القيم واألحاسيس



أنماط لغة الجسد

لغة الوجه لغة العيون  حركة الرأس وخاصة اليدحركات األعضاء
حركة الجسد وأوضاع الجسم



االتصال غري اللفظي
تُ نقل هو االتصال الذي ال تستخدم فيه األلفاظ أو الكلمات، وإمنا ي

:الرسالة املراد إيصاها من خالل لغة اجلسد مثل
-تعبريات الوجه  .

ِّحركة العينِّ واحلاجب.. .
اجتاه وطريقة النظر  ...
ِّحركة ووضع اليدين والكف  ...

حركة ووضع الرأس  ...
حركة ووضع األرجل  ...
ِحركة ووضع الشفاه والفُ واللسا  ...
ُإخل... وضع اجلس  ...





البشاشة





مراعاة المتلقين
 السن مراعاة..

 املذهب مراعاة..

 القناعات مراعاة..

 النفسيات مراعاة..

 الجو املحيط مراعاة..

 ظروف البلد مراعاة..

 شخص معّين موجود مراعاة..



شــروط امللــقي واملقدم

سالمة) .اللغة1

نبرة) .الصوت2

استخدام) .الجسدلغة3

الثقة) .النفسيةالتهيئة–4

العلم) 5.

حسن) .املظهر6

وضع) .(الوقوفطريقة)البدن7



ماذا نحتاج ؟

....اإللقاء قبل•

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

....أثناء اإللقاء •

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

....بعد اإللقاء•



ةالتغذية الراجع
التفسري التعزيز التصحيح اإلعالم واإلخبار



مراحل اإلعداد 



مرحلة اختيار املوضوع: أوال 

تحديد الموضوع-

تيتم من خالل التفكير بالمناسب من الموضوعا

.ومن خالل االستشارة

.ومن خالل الموضوع الذي يفرض نفسه

.تحديد الهدف من الموضوع-



مرحلة إعداد املوضوع:ثانيا 

.القراءة بعمق حول املوضوع-
.االطالع على جوانب املوضوع وتدوين أهُ النقاط-
.تبالبحث عن جوانب املوضوع من خالل االنرتنت والك-
.اترتيب األفكار وتنسيقها واختيار املناسب منه-



.حسن االستدالل بالنصوص الشرعية-
.التثبت من صحة النص الشرعي-
.التثبت يف الفهم ووجه االستدالل -
.التثبت من األحكام الشرعية-
.التثبت من نقل األخبار-



:بحيث تشمل علىاملوضوع صياغة 

املقدمة-
صلب املوضوع      -
الخاتمة-



اإللقاءمرحلة : ثالثا 
حسن العرض-
(.عدم السرعة)وضوح الصوت وجودة اإللقاء -
:استخدام لغة اجلسد-

.تعبريات الوجه وإمياءات الرأس
.حسن اإلشارة واتزان احلركة 

.تغيري نربات الصوت -
.التكرار والتوكيد -



7%38%55%

: هناك دراسة تفيد بأن التأثير  يكون كاآلتي 



.كلمة يف الدقيقة90كلمة يف الدقيقة،  وال تقل عن 150إىل 120السرعة املناسبة يف اإللقاء هي من 

إضغط على الكلمات اهامة

مثل انفعاالتك بصوتك

تكلُ بوضووووح

حدد نربة صوتك وكن طبيعياً 

بطئ سرعتك عند ذكر اإلحصائيات



!!!انتبه
حىت تكِو مؤثرا

حدد اهلدف
 ًرتب العناوين واملعلومات من ذهنك أوال.
 االستشهاد يعطي املوضوع قوة.
احبث عن آخر املعلومات وأحدث اإلحصاءات
املراجعة النهائية



 تعجبك ط
ً
 بارعا

ً
ريقته اختر متحدثا

في اإللقاء والتقديم

ما هي أبرز جوانب متينزه اإللقائي ؟
....استفووود من اآلخوورين



..!!أنت ..أنت

بحسب اهتمامك ورغبتك واستعدادك 
الشخص ي

..!!تكون كما أردت



األمور املعينة على التفوق في اإللقاء

. التحفيز الداخلي املصحوب بمشاعر قوية : الرغبة: أوال

. اهتمام املتحدث بموضوع حديثه : الحماس: ثانيا

ومراقبة ردود توزيع النظر على الجميع:التركيز في أعين الحضور : ثالثا

.أفعالهم

..!الحفظها.. رسوخ املادة في الذهن :التلقائية: رابعا

.تعويد النفس على اإللقاء:التدريب والتمرين: خامسا



ما الذي تراعيه في اإلعداد ؟

.وضوح اهدف والرسالة : أوالً 

.ثراء املعلومات وحسن انتقائها: ثانيا 

.جودة الربط وتسلسل األفكار : ثالثاً 

.يسمعه التواِز الدقيق بِّ ما تريد أِ توصله وما يريد اجلمهور أِ: رابعاً 



ب الووذي الووذي ال يغتفوور هووو حتوودث امللقووي عوون اجلانوواخلطووأ
.يهموووووه ، وإجلوووووال اجلانوووووب اآلخووووور الوووووذي يهوووووُ املسوووووتمعِّ 

لوووووووووووووووذلك يف أثنووووووووووووووواء التحضوووووووووووووووري ادرس  هوووووووووووووووور  
. ورغباته ... وفكر باحتياجاته



..  أنماط املستمعين  

..السمعي..  البصري .. املشاعرياحلسي 



أنماط امللقين

أنماط الملقين

المشتت المسوي المترجي املنطقي اللوام



من أساليب اإلقناع

.أسلوب المقارنة •

.أسلوب المقابلة •

.أسلوب التوكيد •

.أسلوب تقمص الشخصية •

.أسلوب السبر والتقسيم •

.أسلوب التقرير •

.أسلوب االستفهام •



استخدم نموذج أسئلة التحضير السبعة

هل هناك

نقاط اختالف؟

كيف احصل 

على معلومات 

عنهم؟

من 

الحضور؟

ما خلفيتهم

عن محتويات

البرنامج؟

هل توجد 

تاثيرات 

للمكان؟

ما االحتماالت 

والظروف التى

يجب 

مراعاتها؟

ما موقعى 

بينهم؟



أنواع التحدث واإللقاء

دون إعداد مسبق الذي يكون وليد اللحظة :الحديث التلقائي: أوال

القراءة من ورقة مكتوبة قراءة متصلة: التحدث املقروء: ثانيا

اإلعداد املسبق لكن دون قراءة : التحدث من الذاكرة:ثالثا

عين، الخطب واألحاديث في اللقاءات وأمام الجمهور، وهو على نو : االرتجال: رابعا

بدون إعداد مسبقوما يكون بإعداد مسبق مايكون 



ماذا تعني؟.. حركات الجمهور 

عالمات جيدة 

 (.تأييد ) هز الرأس باملوافقة
 (.انتباه ) ميل اجلسد إىل األمام
 (.تركيز ) النظر املستمر إليك
 (.فكريت) ميل الرأس إىل أحد اجلانبِّ مع النظر إليك
 (.سرور وارتياح ) االبتسامة والضحك
 (.تقدير للمادة ) الكتابة وتسجيل النقاط



حركة الجمهور 

عالمات سيئة 

ِالتململ وكثرة احلركة يف املكا.
كثرة الدخول واخلروج.
النظر إىل الساعة.
النظر يف أحناء الغرفة أو إىل اخللف.
كثرة التثاؤب.



الفمثاحلركات اليت ال مع  ها ، جتنب
ال تلعب يف شعر  -
أو مالبسك -
أو أقدامك -
أو أوراقك -
أو حقيبتك -
....أو نظارتك -



إعـداد املوضـوع

.أن يكون لإللقاء هدف •

.أن يكون لديك حماس للموضوع •

.أن يكون للموضوع  أهمية للجمهور •

.حدد املوضوع قبل إلقائه بوقت كاٍف •

.ناقشه مع أصدقائك واجعله همك وحديثك •

.وع اجعل نفسك؛ املتلقي وانظر ماذا تريد من هذا املوض•

.اقرأ ما كتبه اآلخرون حول املوضوع •



..اآلن

..تستطيع أن تفعل 

..متميزا .. متفوقا.. مبدعا .. أنت قادر على أن تكون 

...فقط

وتوكل على هللا... ابدأ 



 
ً
...شكـــــرا

..إلنصاتكم وتفاعلكم

...وفقكم هللا 

...املزيد من التوفيقلىوإ


