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مقدمة:

الحديث باســم المؤسسة لوســائل اإلعالم أصبح من الضروريات التي تساعد المؤسسة 
علــى التواصل مــع جماهيرها والتعبير الدقيق عنها وعن كل خطتها وأهدافها ومواقفها 
من المســتجدات، وألن المتحدث اإلعالمي للمؤسســة هو همزة الوصل بين المؤسســة 
واإلعــالم فإن قوة أدائــه وتمكنه من عرض أفــكاره بفاعلية وامتالكــه ألدوات التأثير 
واإلقنــاع الالزمــة، ومهاراته في التعامل مع وســائل اإلعالم وأســئلة الصحفيين كلها 
ترســم صورته وصورة مؤسســته لدى جماهيرهــا، وكثيٌر مــن المتحدثين اإلعالميين 
كانوا نقمًة على مؤسســاتهم وســاهموا في تشــويه ســمعتها بأدائهم، كما ســاهم آخرين 
في بناء ســمعٍة قويٍة لمؤسســاتهم ربما التســتحقها نتيجة تمكنهم من مهارات المتحدث 
اإلعالمي وامتالكهم ألدوات التأثير في وســائل اإلعــالم… لهذا الهدف تم تصميم هذا 
البرنامجمن قبل يوروماتيك  ليســاعد المؤسسات في تطوير أداء متحدثيها و من ُتعدهم 
ليكونوا متحدثين إعالميين، ويســاعد المتحدثين ليصبحوا نجومًا في التعبير القوي عن 

مؤسساتهم.

هذه الدورة وورشــة العمل تهدف إلى تطوير مهارات المشــاركين المستهدفين للملكات 
الشــخصية والمعرفة التامــة بأصول وتقنيات التحدث الرســمي، وتقديم عروض فعالة 
وديناميكية ومقنعة، كما تهدف الورشــة إلى تطوير مهارات التواصل المقنعة والفعالة، 
والتعامل مع األزمات، وكيفية عرض منجزات األعمال بالشكل الالئق، وتنمية مهارات 
إعداد وتقديم العروض المقروءة والمســموعة، كما تهدف إلى زيادة القدرة على التأثير 
والتفاعل مع الجمهور المســتمع، وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسات، كما ُتغطي هذه 
الدورة التدريبية مقابالت مع جميع الوســائل اإلعالمية: التلفزيون واإلذاعة والوســائط 
المطبوعــة والمواقع اإللكترونية؛ وتتطّرق مواضيع أخرى للتحضير المنّظم للمقابالت 

والرسائل االستباقية والتقنيات العالمية للتعامل مع األسئلة الصعبة.

الهدف العام للدورة:

دورة تدريبيــة خاصة في التعامل مع وســائل اإلعالم بأشــكالها التلفزيونية واإلخبارية 
والصحفيــة واإلذاعية، ويتناول فيها التدريب تجــارب عملية على مهارات التعامل مع 
الجمهور وإدارة المؤتمرات الصحفية والسياســية واالجتماعية بوجود وسائل اإلعالم. 
وبخصوصيتها في بناء الصورة الذهنية لدى الجمهور للمتحدث نفسه، وإدارة األزمات 
اإلعالميــة الممكنة الحدوث. وتمكين المتدربين من مهارات المتحدث اإلعالمي البارع 
وتأهيلهم للتعبير عن مؤسســاتهم والتأثير في جماهيرها بما يحقق أهدافها االستراتيجية 

ويحافظ على سمعتها

أهداف الدورة:

بنهاية الدورة سيتمكن المشاركون من:

مقابالت،  � راديو،  )تلفزيون،  المختلفة  اإلعالم  وسائل  مع  التعامل  قواعد  إدراك 
مؤتمرات، ….الخ(

اإلعالم  � مفهوم  على  والتعرف  وخصائصها  اإلعالمية،  األدوات  فهم  على  القدرة 
بشكل عام

التحضير الجيد للمقابالت وتوظيفها لصالح األهداف الموضوعية �
التعبير القوي والمؤثر عن مؤسساتهم وعن أنفسهم إعالميًا �
توظيف المنابر اإلعالمية لخدمة أهداف مؤسساتهم. �

الفئات المستهدفة:

المتحدثون  � والخاصة  الرسمية  الكبرى  المؤسسات  بأسماء  الرسميون  المتحدثون 

السياسيون بأسماء السفارات والخارجيات الدولية واإلقليمية

المتحدثون الرسميون باسم المؤسسات األمنية والجيش والدفاع المدني �

المتحدثون اإلعالميون بأسماء القصور الرئاسية اوالملكية والدوواين والوزارات  �

والهيئات الدولية العربية واألجنبية

والمؤسسات  � والبنوك  الكبرى  التجارية  الشركات  بأسماء  الرسميون  المتحدثون 

المالية

المهارات المكتسبة:

التعامل مع الكاميرا وأساليب بناء الحضور للمتحدث �

التدرب  � للمؤسسات  واألسئلة  اإلجابة  وأساليب  الصحفيين  مع  التعاطي  أساسيات 

العملي وإكساب الخبرات

للتعامل مع الصحفيين الحقيقيين تدريب الصوت والعين في إبداء المشاعر بوجود  �

وسائل اإلعالم

لغة الجسد السلبية واإليجابية وخصوصية الحركات في إرسال اإلشارات �

بناء الصورة الذهنية لما وراء اإلعالم وأساليب الوصول لألهداف �

التدرب على إلقاء البيانات الرسمية والخطابات باسم المؤسسات �

مهارات الحوار التلفزيوني والصحافي �

منهجية البرنامج:

تطوير  � على  لمساعدتهم  مكثفة  بصورة  األدوار  لعب  في  المشاركين  إشراك  يتم 

في  الناجحة  اإلعلمية  المقابالت  إجراء  الرسميين على  المتحدثين  مهارات  وتنمية 

األزمات

إلثبات  � المجموعات  أمام  قصيرة  تقديمية  عروض  بتقديم  أيضا  المشاركون  يقوم 

فهمهم لمواد الدورة

سيتم استخدام األنشطة الفردية والجماعية في حل التمارين واإلستقصاءات ودراسة  �

الحاالت

التوجيه  � نظريات  لتطبيق  الشخصية  أساليبهم  تقييم  في  للمشاركين  الفرصة  إتاحة 

واإلرشاد ، وسيتم التقييم من خالل باستخدام مجموعة أدوات التقييم الذاتي الفعالة
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الوحدة االولى:

المتغيرات العالمية الحديثة وواقع العالقات العامة في البيئة العربية

أساسيات العالقات العامة المعاصرة �

العالقات العامة المعاصرة كنظام متكامل �

العالقات العامة والتحديات اإلدارية الحديثة �

اإلبداع واإلبتكار في ممارسة أنشطة العالقات العامة �

المهارات األساسية لتطوير ممارسات أنشطة العالقات العامة �

االتجاهات العالمية الحديثة في العالقات العامة  �

الوحدة الثانية:

اآلليات الحديثة في تطبيق اإلعالم الفعال

مقدمة في اإلعالم وتطور مفهومه �

وسائل اإلعالم وتكوين الصور الذهنية �

القيم اإلخبارية وفن صناعة اإلعالم �

أهمية العالقات العامة في إدارة المنظمات ومؤسسات اإلعالم �

بناء االتصال الداخلي في مؤسسات اإلعالم �

العالقات العامة وارتباطها بوسائل اإلعالم �

الوحدة الثالثة:

طبيعة وأنواع اإلتصال وفنون الحديث

تعريف اإلتصال و طبيعته �

عناصر اإلتصال و مكوناته �

أنواع اإلتصال �

فنون الحديث �

مهام المتحدث اإلعالمي �

سمات المتحدث اإلعالمي �

الوحدة الرابعة:

صفات المتحدث الفعال و آليات نجاحه

آليات نجاح المتحدث اإلعالمي �

مهارات المقابالت اإلعالمية �

مهارات التحدث أمام الجماهير بأنواعه المتعددة �

أساليب األحاديث والمقابالت اإلعالمية �

الكاريزما والمتحدث �

مهارات التواصل مع الجماهير �

الوحدة الخامسة:

مهارات المتحدث الرسمي في إدارة اآلزمات

األزمة )مفهوم األزمة– عوامل نشوء األزمة – مراحل األزمة – دورة حياة األزمة  �

– آثار األزمة(

إدارة العالقات العامة لما قبل األزمة �

إدارة العالقات العامة أثناء األزمة �

إدارة العالقات العامة لما بعد األزمة �

المتحدث الرسمي وتكوين الصورة الذهنية اإليجابية وقت األزمات �

أساليب رفع كفاءة وفعالية مهارات المتحدث الرسمي في إدارة األزمات �



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 :........................)الناطق اإلعالمي، المتحدث الرسمي- المستوى اإلحترافي ®( 

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.


