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المقدمة:
العالقات العامة هي الجهاز الذي يربط المؤسسة بجمهورها الداخلي والخارجي وللتقدم 
التقني في وسائل األعالم المختلفة والسيما فيما يتعلق باالتصال دور في زيادة فعالية 
العامة  العالقات  أقسام  تطوير  على  األخيرة  اآلونة  في  الطلب  ازداد  فقد  الجهاز  هذا 
الجهاز  هذا  يلعبه  الذي  الدور  هو  اإلدارة  فروع  من  الفرع  هذا  على  اإلقبال  وسبب 
وأهميته لكل مؤسسة حيث يقوم بنقل صورة لألنشطة والخدمات التي تقدمها للجمهور 

وحاجة الجمهور للحصول على تلك المعلومات.

فقط،  االتصال  علوم  اطار دالالت  في  ليس  كليًا،  جديدًا  الجديد مظهرًا  اإلعالم  يمثل 
ولكن في مجمل ما يحيط بهذا النوع المستحدث من اإلعالم من مفاهيم خاصة لم تتبلور 
خصائصه الكاملة بعد وبرغم التطور الذي شهدته تكنولوجيا اإلعالم الجديد إال أنها لم 
تلغي وسائل االتصال القديمة ولكن طورتها بل غيرتها بشكل ضخم، وأدت إلى اندماج 
منها  لكل  مستقلة ال عالقة  وسائل  الماضي  في  كانت  والتي  المختلفة  اإلعالم  وسائل 
باألخرى بشكل ألغيت معه تلك الحدود الفاصلة بين تلك الوسائل، حيث أصبحت وسائل 

االتصال الجماهيرية تتسم بالطابع الدولي أو العالمي.

االهداف:
سيتمكن المشارك من التميز فى االتى:

w مفهوم اإلعالم التفاعلي
w عالقة اإلعالم التفاعلي بدرجة الوعي االجتماعي
w أنواع اإلعالم التفاعلي وأخالقياته

w العالقات العامة فى المدونات االلكترونية
w التواصل اإلجتماعىوتأثيراته على المجتمعات الحديثة
w الصحافة التفاعلية والرقمية
w العالقات العامة عبر االنترنت
w المسؤولية االجتماعية واهميتها
w العالقات العامة والعالقات اإلنسانية
w العالقات العامة والشؤون العامة
w العالقات العامة واإلعالمواإلعالنوالدعاية
w التنظيم الحديث إلدارة العالقات العامة
w فهم عملية االتصال من الناحيتين النظرية والتطبيقية
w معرفة االساليب النظرية والعلمية لتشكيل االتجاهات وتغييرها
w القدرة على التخطيط والتدريب على مهارات العالقات العامة
w اهمية الخلفية العلمية في ادارة االعمال لدى رجال العالقات العامة

الفئات المستهدفة:
w مدراء العالقات العامة
w مسؤول العالقات العامة
w مسؤول االتصال التفاعلى
w مسؤول االعالم فى العالقات العامة
w  المهتمين بمجاالت العالقات العامة الحديثة

الوحدة األولى :

تنظيم العالقات العامة وأهميتها ووظائفها

w مفاهيم وفلسفة العالقات العامة
w أهمية واهداف العالقات العامة
w وظائف العالقات العامة
w تنظيم إدارة العالقات العامة
w صفات أخصائي العالقات العامة
w  األخرى بالمفاهيم  العامة  العالقات  مفهوم  عالقة 

ذات الصلة
w جماهير العالقات العامة
w ما هو الفرق بين الصورة الذهنية والسمعة؟
w الصفات االتصالية لموظف العالقات العامة

الوحدة الثانية :

االتصال والرأي العام

w مفهوم االتصال ومكوناته وانواعة
w مهارات االتصال الشفوية والتحريرية والرأى العام
w الجمهور الداخلى والخارجى والرأي العام
w مفهوم الرأي العام وتعريفه
w مكونات الرأي العاموأنواع الرأي العام
w الرأي العام والعملية اإلعالمية
w العالقة بين الرأي العام والعملية االتصالية
w الرأي العام يحدد شكل الرسالة اإلعالمية

الوحدة الثالثة :

التخطيط في العالقات العامة

w انواع تخطيطالعالقات العامة
w مراحل عملية التخطيط
w تطبيق لمراحل عملية التخطيط
w إعداد وتصميم خطة ألحد أنشطة العالقات العامة
w التقويم في خطط العالقات العامة
w تطبيق على عملية التقويم
w مراجعة لإلعداد لمشروع في العالقات العامة

الوحدة الرابعة :

العالقات العامة واإلعالم الجديد

w دور ووظائف االعالم المؤسسي
w اسماء واقسام االعالم الحديث
w وظائف اإلعالم الجديد فى المنظمات
w وسائل اإلعالم الجديد
w مواقع الشبكات االجتماعية
w دور العالقات العامة فى االعالم الجديد
w خصائص اإلعالم الجديد
w العمليات الصحفية في العالقات العامة
w تقييم آداء اإلعالم الجديد

الوحدة الخامسة :

احتراف صناعة المحتوى  
Content Information

w األسس التي تبني عليها استراتيجية المحتوى
w انشاء األنواع المختلفة من المحتوى
w  االجتماعية الشبكات  في  المختلفة  التدوين  أنماط 

طبًقا لنوع الشبكة
w الهيكل التدويني إلنشاء محتوى جذاب
w  بإحترافية  Call-To-Actionاإلجراء نداء  إدراج 

في منصات التدوين المختلفة
w إخراج أفضل محتوى للقراء ولمحركات البحث
w  الزائر في موقعك، وقراءة بقاء  التأثير على  كيفية 

المحتوى حتى النهاية
w  ومؤثر جذاب  عنوان  إلنشاء   7 الـ  االستراتيجيات 

ألي محتوى
w اسرار المحترفون في ا لتأثير على قرائهم ومتابعيهم



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

التــاريــخ :........................)إدارة منظومة العالقات العامة واإلعالم الحديثة ®( 

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.


