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المقدمة :
تعتبر العالقات العامة إحدى المجاالت الديناميكية والمتجددة. ويستند نطاق العالقات 
العامة على التعامل مع المستجدات المتالحقة بصورة يومية، لتتنّوع بذلك المسؤوليات 
الملقاة على عاتق التنفيذيين والمديرين بين إطالع العمالء على استراتيجيات العالقات 
العامة إلدارة األزمات ونشر األخبار الصحفية لبناء حضور قوي ضمن وسائل اإلعالم 
البرامج  في  اإلعالمي  للظهور  والتنسيق  ترويجية  مواد  وإعداد  جديدة  أفكار  وابتداع 
التلفزيونية واإلذاعية للعمالء من عالم المال واألعمال أو القطاع الحكومي أو الوجوه 
في  العمل  ويتيح  الحيوية.  القطاعات  مختلف  ضمن  البارزة  والشخصيات  المعروفة 
مجال العالقات العامة فرصة السفر وتنظيم وحضور أبرز الفعاليات المرموقة، فضاًل 
وإذاعية،  تلفزيونية  مقابالت  وإجراء  العميل  باسم  الرسمي  المتحدث  بدور  القيام  عن 
وهو ما يحتم على العاملين في هذا المجال البقاء على استعداد تام للتعامل بفعالية مع 
استفسارات وسائل اإلعالم. لذا تعتبر العالقات العامة إحدى أبرز مجاالت العمل التي 

تتسم بالحيوية والتنّوع والتطور المستمر والتي تناسب الشخصية الديناميكية .

ماذا سوف تستفيد من هذه الدورة؟
وبين  بينها  والفرق  العامة  العالقات  ماهية  حول  شاماًل  فهمًا  التدريبية  الدورة  توفر 
بكتابة  المتعلقة  المهارات  تعزيز  الدورة حول  وتتمحور  واإلعالن.  والدعاية  الترويج 
اإللكترونية وتنظيم  المجالت  الصحفية والنشرات اإلخبارية وإعداد  وتحرير األخبار 
لبناء حضور إعالمي قوي. وتتيح  الموّجهة  التصوير  الصحفية وجلسات  المؤتمرات 
الدورة فرصة التعرف على أسس المشاركة الناجحة في المعارض والمؤتمرات وسبل 
المؤسسية  الصورة  بين  االختالف  وأوجه  الرئيسية  للفعاليات  الرسمية  الرعاية  تقديم 
والهوية المؤسسية وطرق االستفادة الُمثلى من استراتيجيات العالقات العامة في إدارة 

األزمات. 

وتكمن أهمية الدورة التدريبية في العالقات العامة المقدمة من "يورماتيك " في كونها 
بوابة للوصول إلى المعارف الحديثة والمهارات العالية التي تؤهل المشاركين للنجاح 
في عالم العالقات العامة سواء من خالل العمل في منظمات دولية أو هيئات حكومية 
التسويقية والخدمات  العامة واالتصاالت  العالقات  أو شركات خاصة أو في شركات 

االستشارية. 

األهداف:

w التدرب على تطبيق المفاهيم الحديثة للعالقات العامة واإلعالم
w التدرب على إعداد تنظيم فعال للعالقات العامة قادر على تحقيق األهداف المرجوة
w  اإللمام بخصائص ومواصفات المشتغلين في مجال العالقات العامة واإلعالم وتأثير

القيادة على أدائهم
w  االتصال - التخطيط  )البحوث –  العامة  للعالقات  العملية  التطبيقات  التدرب على 

– التقييم(
w  االستراتيجيات ورسم  المؤسسة  لجماهير  السلوكية  الجوانب  تحليل  على  التدرب 

الفعالة لالتصال مع العمالء الداخليين والخارجيين
w التدرب على تفعيل دور إدارات العالقات العامة واإلعالم في إدارة أزمات المؤسسة
w التدرب على كيفية إعداد المؤتمرات والبيانات الصحفية

الوحدة  االولى

w التقنيات الحديثة في إدارة العالقات العامة وأهدافها

w التقسـيمات النوعية إلدارة العالقات العامة

w الكيان الدولي والمحلي لمنظومات العالقات العامـة

الوحدة الثانية 

w بحـوث العالقــات العـامـة واستخداماتها المختلفة

w ) الصور الذهنية للعالقات العامة ) تكوينها وتغييرها وتدعيمها

w تطبيقات الفكر اإلداري لقيادات العالقات العامة

الوحدة الثالثة

w اتجاهات التخطيط في الفكر اإلداري للعالقات العامة

w األنماط المختلفة في الفكر اإلداري لقيادات العالقات العامة

w تحليل وتقويم القيادات المختلفة

الوحدة الرابعة

w التفكير اإلبتكاري في العالقات العامة

w تكنولوجيا األتصال وتأثيرها على العالقات العامة

w المسـئولية اإلجتماعية ومواصفات العاملين في مجال العالقات العامة

الوحدة الخامسة

w التغطية اإلعالمية لألحداث الهامة

w المهارات اإلدارية والسلوكية والفنية لرجال العالقات العامة

w تطبيقات ونمـاذج وحاالت عمليـة



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

Mount Pleasant 109
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

w .لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

w يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)مهارات االبداع والتميز لقيادات العالقات العامة واإلعالم ®( 
التــاريــخ :........................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


