
11/10/2020 جریدة آفاق -جریدة اسبوعیة جامعیة - جامعة الكویت

afaq.ku.edu.kw/contents/current/details.php?data_id=15004 1/1

العدد رقم : 1194 الخمیس - الخامس من - نوفمبر - لسنة - 2020

 
#& « شتاء    اإلداریة   استضافت   ورشة   كیف   تصبح   متحدثا   ناجحا   أمام   جمھورك؟   و   أمسیة  

    نظم   برنامج   رعایة   الموھوبین   التابع   لمكتب   العمید   المساعد   للشؤون   الطالبیة   بكلیة   العلوم
   Cap   ، اإلداریة   د .  نایف   الشمري،   بالتعاون   مع   جریدة   ھاشتاقات   االلكترونیة   ومنصة   الفن   المعاصر 
 ورشة   عمل   “كیف   تصبح   متحدثا   ناجحا   أمام   جمھورك؟”   قدمھا   اإلعالمي   والمدرب   یوسف   كاظم-  
 رئیس   تحریر   جریدة   ھاشتاقات   االلكترونیة،   وبحضور   عدد   من   الطلبة   المنتسبین   ببرنامج   رعایة

 الموھوبین،   حیث   قامت   الطالبة   الموھوبة   فاطمة   السلمان   بتغطیة   محتوى   الورشة   صحفیا.  

 
   وأكد   كاظم   من   خالل   الورشة   أھمیة   تطویر   مھارات   الطلبة   في   الحدیث   الجماھیري   وفنون
 الخطابة   والعروض   التقدیمیة   أو   ما   یعرف   بالـ  Presentation    كجزء   مھم   سیواجھونھ   خالل
 مسیرتھم   الدراسیة   واألكادیمیة   خاصة   وإن % 80    إلى % 90    من   طلبة   الجامعات   یعانون   من   ھذا
 الخوف   والتوتر   والحدیث   أمام   اآلخرین .  و   أشار   إلى   أن   ھناك   عدداً   من   الحقائق   المتعلقة   بالحدیث
 الجماھیري   یجب   فھمھا   و   التعامل   معھا،   ومنھا   أن   الرھبة   من   مواجھة   الجمھور   بقدر   معقول   مھمة
 إلتقان   الحدیث   فضال   عن   أن   أكبر   الخطباء   ال   یفقدون   الخوف   من   االلقاء   الجماھیري   نھائیا   بل   أن   قدرا

 بسیطا   من   الخوف   مھم   لیحافظوا   على   التركیز   المطلوب.  
   وتعرف   المتدربون   خالل   الورشة   على   أھم   مھارات   الخطاب   ومنھا   لغة   الجسد   ومستوى   الصوت   إضافة   إلى   طرق   التعامل   مع   المخاوف

 عند   االلقاء   السیما   الثقة   بالنفس   وعدم   التصنع   واالسترخاء   وتبادل   الحوار   قبل   بدء   الحدیث   لكسر   الجلید   بینھم   وبین   الجمھور.  
   وشدد   كاظم   على   أن   الخطیب   الجید   ھو   الذي   یقدم   فائدة   للجمھور،   موضحا   أن   المتحدث   اللبق   یجب   أن   یكون   منصتا   جیدا،   ومبینا   أن   فن
 االلقاء   مكتسب   بالممارسة   والتدریب   وأن   المتحدث   المتقن   یراه   الناس   كشخص   یتمتع   بمھارات   قیادیة   أفضل  .  ومن   جھة   أخرى   نظم   برنامج
 رعایة   الموھوبین   بالتعاون   مع   منصة   الفن   المعاصر  ،Cap    أمسیة   نثریة   بعنوان   “شتاء   مخملي”   ألقتھا   الطالبة   الموھوبة    یمن   الرحمن
 محمد   منیر،   حیث   قدمت   نثرا   ممیزا   فیھ   یعتدل   المزاج   وتسعد   النفس   تأثرا   بأجواء   الشتاء   الجمیلة   حیث   یزدھر   نشاطھا   الكتابي   حینھا   بشكل
 عظیم   وكأن   الشتاء   یعني   الكثیر   من   النصوص   والكتابة   وااللھام   واألفكار   بال   قیود.   والجدیر   بالذكر   أن   وزارة   الدولة   لشؤون   الشباب   تقدم
 الرعایة   اإلعالمیة   ألنشطة   وفعالیات   الطلبة   الموھوبین   بكلیة   العلوم   اإلداریة،   تشجیعا   منھا   لكل   موھوب   لدیھ   الحرص   على   إبراز   موھبتھ   في

 محیط   مجتمعھ   ویتطلع   إلى   إفادة   وتشجیع   غیره   من   اآلخرین   على   الظھور   وتطویر   الموھبة .  
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