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التحدث امام الجمهور والتواصل اإلعالمي ®

مقدمة:

تؤدي وسائل اإلعالم دورًا هامًا في تشكيل الرأي العام لدى الجمهور المستهدف واألطراف المعنية بأعمال أي مؤسسة أو شركة، حيث تعمل مختلف الجهات اإلعالمية، بما فيها 

الصحف والمجالت واإلعالم المرئي والمسموع، والمواقع اإلخبارية اإللكترونية، كالحارس المسؤول عن انتقاء أفضل المواد اإلعالمية حول العالمة التجارية وأكثرها تأثيرًا 

بالجمهور المستهدف. وال يقتصر دور اإلعالم على تعزيز الوعي بالعالمة التجارية وخلق اإلهتمام لدى الجمهور فحسب، بل إنه يساهم كذلك في تحسين صورة الشركة أو المؤسسة 

ومكانتها في األسواق التي تنشط بها. وفي ظل سهولة حصول الجمهور على المعلومات المتعلقة بأعمال الشركات والمؤسسات، تعد وسائل اإلعالم بمثابة وسيط خارجي وداعم 

موثوق للعالمة التجارية، إذ تساهم في حشد التأييد والدعم العام من خالل التغطية اإلعالمية اإليجابية والفعالة للعالمة التجارية، وتعزيز مصداقيتها أمام الجمهور.

االهداف:

تمكين المتدرب من إظهار مستوى عال من الذكاء العاطفي في التحدث امام الجمهور والتواصل اإلعالمي �

معرفة طبيعة العمل اإلعالمي، وطبيعة و صفات اإلعالميين، ومفهوم التعامل مع وسائل اإلعالم �

االلمام بالتخطيط اإلعالمي للعمل �

االبداع والتميز في اعداد الرسائل اإلعالمية �

الكفاءة في اعداد الرسائل االقناعية | بناء الرسائل االقناعية �

كيفية الوصول إلي وسائل اإلعالم و بناء العالقات مع اإلعالميين. �

التصريح الصحافي والحوار الصحافي والمؤتمر الصحافي المنفرد والمتعدد. �

معرفة الفروق بين المقابالت في الراديو والتليفزيون والصحف، وأنواع مقدمي البرامج التلفزيونية و الصحفيين، وكيفية التعامل معهم. �

كيفية كتابة خبر صحفي. �

كيفية إدارة األزمات اإلعالمية، وكيفية مخاطبة وسائل اإلعالم، ومهارات توجيه الرسائل عبر وسائل اإلعالم. �

اكتساب مهارات مواجهة الكاميرا. �

اكتساب مهارات التواصل االجتماعي عبر مواقع التواصل االجتماعي �
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الوحدة االولى :
مهام إدارة العالقات اإلعالمية

إعداد وتنفيذ المحتوى اإلعالمي للشركات والمنظمات �
بناء العالقات واالتصاالت اإلعالمية �
توفير التغطية اإلعالمية في وسائل اإلعالم التقليدية واإللكترونية محليًا وإقليميا �
إدارة العالقات اإلعالمية للمؤتمرات والفعاليات �
تنسيق المقابالت اإلعالمية �
الموّجهة لإلعالميين  � والفعاليات  الصحفية  والمؤتمرات  الجوالت اإلعالمية  تنظيم 

وتغطيتها
تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر في مجال اإلعالم �
تقديم خدمات الرصد اإلعالمي واألرشفة وتقارير التغطية اإلعالمية �
تدريب المتحدثين الرسميين باسم العميل على إلقاء الكلمات في الفعاليات والتواصل  �

خالل األزمات

الوحدة الثانية :
 وسائل االتصال الجماهيرية

أشكال الفنون اإلذاعية والتلفزيونية �
أشكال الفنون الكتابية الصحفية �
آثار وسائل االتصال الجماهيري �
خصائص االتصال الجماهيري �
خصائص االتصال الشخصى �
طرق استخدام االتصال الشخصى في حمالت التوعية اإلعالمية �
خصائص الوسائل االتصالية التقليدية �

الوحدة الثالثة :
الجمهور والرأي العام

الجمهور �
مفهوم الرأي العام وتعريفه �
مكونات الرأي العام | أنواع الرأي العام �
الرأي العام والعملية اإلعالمية �
العالقة بين الرأي العام والعملية االتصالية �
الرأي العام يحدد شكل الرسالة اإلعالمية �

الوحدة الرابعة :
مواقع التواصل االجتماعي

انواع مواقع التواصل االجتماعى �
خصائص مواقع التواصل االجتماعي �
حجات االشباع الجماهيرى من التواصل �
دوافع إستخدام االنترنت �
االعالم الجديد �
الخصائص البارزة لإلنترنت �
مفهوم الزمن الميدياتيكي �
سمات المجتمع االفتراضي �
� Alternative Media  اإلعالم البديل
الفوارق بين االعالم التقليدى واالعالم االلكتروني �
خصائص المجتمع الرقمي �

الوحدة الخامسة :
مفهوم مهارات التواصل

شبكات االتصال �
مهارات التحدث والحوار الفعال �
مهارات اإلقنــاع والتفاوض �
اإلفصاح عن الذات ، تأكيد الذات �
االنصات  والتعاطف �

الوحدة السادسة :
النظريات المفسرة لمواقع التواصل االجتماعي

خصائص شبكات  التواصل االجتماعي �
النظرية البنائية �
نظرية الحلقة االجتماعية �
نظرية الشبكة االجتماعية: �
نظرية رأس المال االجتماعي االفتراضي �

الوحدة السابعة :
Interactive Media اإلعــالم التفاعلــي

� Elite مرحلة الصفوة
� Specialized مرحلة التخصص
� Interactivity مرحلة التفاعل
مفهوم اإلعالم التفاعلي �
عالقة اإلعالم التفاعلي بدرجة الوعي االجتماعي �

الوحدة الثامنة :
أنواع اإلعالم التفاعلي وأخالقياته

المدونات االلكترونية �
الفيس بوك وتأثيراته على المجتمعات الحديثة �
الصحافة التفاعلية والرقمية �
الكتاب االلكتروني �
الراديو الرقمي �
التلفزيون التفاعلي �
اإلعالن التفاعلي �
العالقات العامة عبر االنترنت �
السينما التفاعلية �

الوحدة التاسعة :
حمالت التوعية االعالمية وعالقتها باالتجاهات والقيم والمعتقدات والدوافع

ماهية االتجاهات �
االتجاهات والمعتقدات �
تكوين االتجاهات وتغييرها �
وظائف االتجاهات �
العالقات بين االتجاهات والسلوكيات �
قياس االتجاهات �
الحمالت اإلقناعية وعالقتها باالتجاهات والقيم والمعتقدات. �
� )Maslow الدوافع وحمالت التوعية اإلعالمية )نظرية ماسلو



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:

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

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

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 :........................)التحدث امام الجمهور والتواصل اإلعالمي ®( 

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.


