
هل التقدمي ال�سيئ يحث على العمل... اأم النوم؟

عملية مهارات العر�ض التقدميي التقدمي

يجب على املقدمني:
االت�سال بالر�سالة.	 
االت�سال باأنف�سهم.	 
االت�سال باجلمهور.	 

حتيط بنموذج "االت�سال" عملية قوية ل�سمان النجاح.

يحتاج املقدمون اإىل:
تطوير ر�سالة قوية.	 
ت�سميم مرئيات موؤثرة.	 
التقدمي ب�سكل ممتاز.	 

ت�سري االجتماعات غري منتجة، وت�سيع الفر�ض نتيجة التقدمي 
ال�سيئ. ويعد االفتقار اإىل االأ�ساليب القوية لالإعالم واالإقناع اأحد 

اأكرب التكاليف اخلفية واأكرثها انت�ساًرا يف اأماكن العمل بالقرن 
احلادي والع�سرين.

�سوف ت�ساعد جل�سة العمل هذه التي ت�ستغرق يوًما اأو يومني 
امل�ساركني على التقدمي با�ستمرار بنجاح منقطع النظري. �سوف 
يتعلم امل�ساركون طرق التفكري وجمموعة من املهارات واالأدوات 

جمتمعة مع اأحدث العلوم الع�سبية الإعالم االآخرين يف عاملنا 
اليوم املعتمد على املعرفة، واإقناعهم ب�سكل اأف�سل.

ال بد من و�سع اأ�ساليب منهجية وفّعالة لالت�سال بطريقة حتفز االأ�سخا�ض على التغيري واتخاذ االإجراءات. ويتمثل النموذج ال�سمويل للتقدمي 
الناجح ب�سكل متوا�سل يف "االت�سال".

 

 













كنتيجة جلل�سة العمل هذه، �سيتمكن امل�ساركون من:

من �ساأن خلق التحول "الهادف" يف املعرفة اأو ال�سلوك من خالل التقدميات الناجحة، اأن يحفز فرق العمل واملوؤ�س�سات على "احلدة 
التناف�سية".

وميكن ت�سهيل جل�سة العمل هذه يف اأحد الف�سول الدرا�سية التقليدية اأو االفرتا�سية.

االأ�سا�ض

تطوير 
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ممتاز  

املمار�سة

تعريف التقدمي الناجح.	 
فهم منوذج "االت�سال".	 
روؤية اأن النموذج باالإ�سافة اإىل العملية ي�ساويان 	 

تقدمًيا ناجًحا.
"االت�سال" باجلمهور ب�سخ�سهم وبوا�سطة 	 

املرئيات.  

حتديد الهدف الوا�سح املراد حتقيقه بالر�سالة 	 
خا�ستهم.

اإعداد مقدمة واختتام جديرين بالذكر.	
تطوير نقاط اأ�سا�سية تدعم الهدف. 	 

االإتقان عماًل بفحوى املقولة "االنطباع االأول 	 
يدوم".

تقدمي املرئيات ب�سكل فعال.	 
التعامل مع التوتر املفيد وال�سار.	 
التعامل مع االأ�سئلة وديناميكيات املجموعة.  	 

اتخاذ املعايري ال�سابقة و الالحقة.	 
اإتقان املهارات خالل عملية البداية	

ال�سريعة يف 5 اأ�سابيع.  

ا�ستخدام املرئيات لزيادة االنتباه اإىل الر�سالة، 	 
واال�ستبقاء عليها.

ت�سميم مالحظات ومطالبات فّعالة للمقدم.  	 

P A R T I C I P A N T  K I T
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WHO IS YOUR AUDIENCE?

THE INTENT OF YOUR PRESENTATION IS TO:  Persuade         Inform

WHAT DO YOU WANT YOUR AUDIENCE TO:

Do?

Know?

Feel?

THE PURPOSE OF YOUR PRESENTATION IS:

PRESENTATION PLANNER
PLAN YOUR MESSAGE
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FOUNDATION

ملزيد من املعلومات حول مهارات العر�ض التقدميي من موؤ�س�سة فرانكلني كويف، ُيرجى االت�سال ب�سريك العميل الذي تتعامل معه اأو االت�سال 
على الرقم 

ا زيارة املوقع االإلكرتوين وميكنك اأي�سً
+971 4 332 2244

www.FranklinCoveyME.com

حقوق الطبع والن�سر© حمفوظة ل�سالح موؤ�س�سة فرانكلني كويف. جميع احلقوق حمفوظة.

جمموعة اأدوات امل�شارك

خمطط التقدمي	 
جمموعة بطاقات جيبية	 
 	SD بطاقة ذاكرة
مالحظات ال�سقة	 

اأقالم ملونة	
بطاقات مالحظة	 
تقييمات �سابقة والحقة	 


