دورة " لغة الجسد و قراءة علم الفراسة "
المحتويات التدريبية
برنامج لغة الجسد :
-

قراءة لغة الجسد بين الخيال و الحقيقة
كيف تقرأ المعاني  ,ما دور الﻼوعي في اﻻستنتاج
السيرة ودورها في التواصل
تعابير الوجه وقدرات التمثيل
اﻻقناع واﻻقتناع في بيع اﻷفكار والسلع
ما يفضح وما يخفي المشاعر
اخفاء نقاط الضعف و اظهار نقاط القوة
افتضاح الكذب والدجل والتراجع و نكث الوعود
أخذ الموقف و التراجع عنه ) استباق الخيبة (
التقنيات و الوسائل
العودة الى التجارب السابقة
ردود الفعل المدروسة وتوقعاتها
استباق المواضيع المسببة للغضب

برنامج قراءة علم الفراسة :
-

علم الفراسة ) (physiognomyبين الواقع و الخيال
اﻻستدﻻل على دواخل الشخصية عن طريق المظهر الخارجي
الفرق بين علم الفراسة وقراءة لغة الجسد
علم الفراسة من العلوم الطبيعية عند العرب
كيف يستغل علم الفراسة و ما فوائده اﻻجتماعية والمهنية والنفسية

 -نصائح و ارشادات عن اﻻزمنة او الظروف المتناسبة مع استعمال لغة قراءة لغة الجسد او لغة الفراسة

تفاصيل الدورة
أوقات الدورة  3 :أيام –  9ساعات
الثﻼثاء في  15تشرين اﻷول 2019
اﻷربعاء في  16تشرين اﻷول 2019
الخميس في  17تشرين اﻷول 2019

مكان الدورة:

من الساعة  6ﺣﺘﻰ  9مساء"
من الساعة  6ﺣﺘﻰ  9مساء"
من الساعة  6ﺣﺘﻰ  9مساء"

بيروت  -الحمراء

المحاضر
المحاضر  :الدكتور نبيل خوري
 اخﺘصاص في علم النفس العيادي و الﺘوجيهي  ,العائلي والﺠنسي خبير محلف لدى المحاكم الﺠزائية والروﺣية مسﺘشار نفسي في العديد من المؤسسات الﺘربوية ) الثانوية  ,الﺠامعية والﺠمعيات ( -مقدم برامج و محلل في عدد من البرامج المحلية و الفضائية

للتسجيل والحجز
رسوم الدورة :



 200دوﻻر فقط ﻻ غير
حسم خاص للمجموعات

للحجز ،يﺘوجب دفع  $ 100ﻗبل بداية الدورة والمبلغ المﺘبقي خﻼل أول يوم الدورة
يمكن الدفع عبر زيارة مكاتبنا المﺘواجدة في شارع الحمراء الرئيسي ،سﻨتر الساروﻻ ،الطابق الثامﻦ خﻼل دوام عملنا من الساعة العاشرة
صباحا“ ﺣﺘﻰ السادسة مساء " من اﻻثنين ﺣﺘﻰ الﺠمعة ومن الساعة العاشرة صباحا ﺣﺘﻰ الثالثة بعد الظهر نهار السبت.
أو يمكن الدفع من خﻼل تحويل المال عبر )  ، ( OMTويﺘم ذلك عبر تحويل المبلغ لحساب السيد أﺣمد محمد نﺠا وبعد تسلم رﻗم الحوالة ،يﺘم
بعث رساله )  (SMSالﻰ الرﻗم  03 -938736مع ذكر في الرسالة اسم المسﺠل ورﻗم الحوالة وعناوين الدورات المهﺘم بها.

