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مقدمة:
الرسائل  وتوصيل  التواصل  عملية  في  ومهمة  أساسية  وسيلة  الصحفي  المؤتمر  يعد 
المؤتمر  بموضوع  لها عالقة  التي  الجهات  الرأي ومختلف  وقادة  للجمهور  اإلعالمية 
المنظمات  العامة في  المؤسسي والعالقات  أقسام اإلعالم واالتصال  الصحفي. وتعتمد 
الحكومية وغير الحكومية، سواء على النطاق المحلي أو الدولي على توظيف المؤتمرات 
أساسية  Press Conference or News Conference كوسيلة تواصل  الصحفية 
وإدارة   Image Building الذهنية  صورتها  وبناء  اإلعالمية  إستراتيجيتها  في 
سمعتها Reputation Management والدفاع عن مصالحها، وهذا نظرا لما تقدمه 
المنظمات لإلعالميين  فعالية في توصيل رسائل وأخبار وأنشطة  المؤتمرات من  هذه 

والجمهور العام.

كما تتيح هذه المؤتمرات الصحفية فرصة مهمة للحوار والنقاش المباشر والمفتوح مع 
أن بعض اإلعالميين  وأفكارهم، السيما  اتجاهاتهم  في معرفة  يسهم  ما  رجال اإلعالم 
هم في تواصل وتماس مباشر مع الجمهور ولهم معرفة دقيقة بالواقع المحلي والدولي. 
بناء  أصبحت حريصة على  قد  المعاصرة  المنظمات  مختلف  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة 
عالقات إيجابية مع المؤسسات اإلعالمية Media Relations وأن تستغل كل الفرص 

والوسائل التي تتيح لها التواصل والتفاعل مع هذه المؤسسات اإلعالمية.

الرسمي  للمتحدث  التعرض  دون  من  الصحفي  المؤتمر  عن  الحديث  يمكن  ال 
رسائلها  وتوصيل  المنظمة  باسم  الحديث  مهمة  عاتقه  على  تقع  الذي   Spokesman
وتدريب  اختيار  على  المنظمات  تحرص  لهذا  العام.  والرأي  لإلعالميين  وخطابها 
للمؤتمر الصحفي وخططها  الرسمي بشكل دقيق وفعال؛ ألن نجاح تنظيمها  المتحدث 
االتصالية واإلعالمية مرتبط ارتباطا كبيرا بفعالية وقدرة المتحدث الرسمي على نقل 
الصورة اإليجابية عن المنظمة. وعليه، يمكن القول: إن نجاح المؤتمر الصحفي مرتبط 
 Charisma مباشرة بالمهارات والخبرات االتصالية واإلعالمية واإلقناعية والكاريزما

التي يمتلكها الناطق الرسمي.

أهمية الورشة:
المؤتمر  � وإدارة  تنظيم  يتم  وأين  وكيف  ومتى  لماذا  معرفة  من  المشاركين  تمكين 

الصحفي؟
اكساب المشاركين القدرة على فهم خلفية وأبعاد تنظيم المؤتمر الصحفي �
معرفة أهم اإلشكاليات المرتبطة باختيار المتحدث الرسمي �
معرفة أهم تكتيكات اإلجابة عن أسئلة الصحفيين �

األهداف العامة:
التعرف على بعض المفاهيم المرتبطة بالمؤتمر الصحفي والمتحدث الرسمي �
فهم طبيعة وأساليب إدارة وتنظيم المؤتمرات الصحفية �
التعرف على أهم شروط ومعايير اختيار وتدريب المتحدث الرسمي �
شرح دور الناطق الرسمي في توصيل الرسائل والمضمون اإلعالمي �

األهداف التطبيقية:
نقد ومناقشة نماذج عملية إلدارة المؤتمرات الصحفية �
التطبيق على أساليب تنظيم وإدارة المؤتمرات الصحفية �
مناقشة وتطبيق معايير وشروط اختيار المتحدث الرسمي �
تحرير بيانات صحفية توزع أثناء المؤتمرات الصحفية �
إدارة المناقشات وطرح األسئلة الصحفية �

مخرجات الورشة:
بعد هناية هذه الورشة يتوقع من المتدرب أن يكون قادرا عىل أن:

يخطط إلدارة وتنظيم المؤتمرات الصحفية �
يحدد إستراتيجية المتحدث الرسمي في إدارة المؤتمرات الصحفية �
يفهم أساليب التأثير واإلقناع Persuasionالتي يمكن أن يوظفها المتحدث الرسمي �
يقيم وينقد الدور الذي يمكن أن يلعبه الناطق الرسمي في نجاح المؤتمرات الصحفية �

الفئات المستهدفة :
جميع من يعمل في الحقل الصحفي واإلعالمي وأقسام العالقات العامة  والشؤون  �

الداخلية ومسؤولي االتصال المؤسسي
والمعارض  � الفعاليات  إدارة  أو  تخطيط  في  المشاركون  والمشرفون  المدراء 

والمؤتمرات، والموظفون المشاركون في أنشطة وسائل اإلعالم

محاور الورشة:
خلفية معرفية عن المؤتمرات الصحفية. �
ما الفرق بين المؤتمر الصحفي والمقابلة اإلعالمية؟ �
أساليب إعداد وتنظيم المؤتمرات الصحفية. �
كيف يستعد المحرر الصحفي للمؤتمر؟ �
لماذا نحتاج لمتحدث رسمي إلدارة المؤتمر الصحفي؟ �
والسيكولوجية،  � الفسيولوجية،  الرسمي:  المتحدث  اختيار  ومعايير  شروط 

والتواصلية، والشكلية، والمعرفية.
Non-Verbal Communication من  � اللفظي  معرفة وتوظيف االتصال غير 

قبل المتحدث الرسمي.
إدارة الوقت والمعلومات واإلجابة على أسئلة الصحفيين. �
إدارة  � في   Social Media االجتماعي  التواصل  شبكات  توظيف  يمكن  كيف 

المؤتمر الصحفي ومن قبل المتحدث الرسمي؟
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الوحدة االولى :
مفهوم ونأشة إدارة المراسم والفعاليات

العوامل والتحديات التى تمر بها المؤسسات الحديثة �
مالمح االدارة الحديثة �
مفهوم ومهام ادارة المراسم  والفعاليات �
أهمية قواعد السلوك وتطور المراسم �
قواعد واجراءات الضيافة �
العالقة بين البروتوكول واإلتيكيت �
بروتوكول الدعوات وحضور الحفالت �
تنظيم المقاعد في الدعوات واالحتفاالت �
التصرفات عند حضور ومغادرة  الحفالت �
مراسم التقديم والتعارف �

الوحدة الثانية :
إعتبارات الماشركة ىف المعارض

خلفية معرفية عن المؤتمرات الصحفية �
ما الفرق بين المؤتمر الصحفي والمقابلة اإلعالمية؟ �
أساليب إعداد وتنظيم المؤتمرات الصحفية �
كيف يستعد المحرر الصحفي للمؤتمر؟ �
لماذا نحتاج إلى متحدث رسمي إلدارة المؤتمر الصحفي؟ �
والسيكولوجية،  � الفسيولوجية،  الرسمي:  المتحدث  اختيار  ومعايير  شروط 

والتواصلية، والشكلية، والمعرفية
معرفة وتوظيف االتصال غير اللفظي Non-Verbal Communication من  �

قبل المتحدث الرسمي
إدارة الوقت والمعلومات واإلجابة عن أسئلة الصحفيين. �
إدارة  � في   Social Media اإلجتماعي  التواصل  شبكات  توظيف  يمكن  كيف 

المؤتمر الصحفي ومن قبل المتحدث الرسمي

الوحدة الرابعة :
المتحدث الرسمى البارع

تحليل الجمهور المستهدف بالتحدث �
مراعاة المحيط ) المكان – الزمان – الحدث( �
تحديد الهدف ) اختيار الموضوع والمحتوى وطريقة العرض( �
عناصر الكلمة )ابدأ بقنبلة( �
كيف تتحدث عن االرقام وتعرضها بإحتراقية؟ �
ادارة الوقت بفاعلية �
طريقة رائعة للتذكر �
االرتجال ، والقراءة من االوراق او الكروت �
محظورات اثناء التحدث االعالمى �

الوحدة الرابعة :
اسس ختطيط وتنفيذ المؤمترات والفعاليات

التعريف بمفهوم المؤتمر\ الفعالية �
أهمية المؤتمر\ الفعالية �
اسس اعداد المؤتمرات و الندوات �
مراحل تنظيم المؤتمر )المخطط العام( �
تنظيم وتوصيف عمل لجان المؤتمر\ الفعالية �
تشكيل اللجان )اللجنة التحضيرية - اللجان الفرعية )التنفيذية( �
مهام اللجان االعالمية- المالية �
تحضير الدعوات والمطبوعات �

الوحدة الخامسة :
التغلب عيل صعوبات وماشكل تنظيم المؤمتر\ الفعالية

متطلبات تنظيم المؤتمرات والفعاليات �
أسس تنظيم المؤتمرات والفعاليات �
مواصفات العاملين في تنظيم المؤتمر �
صعوبات ومشاكل تنظيم المؤتمر �
متطلبات تنظيم المؤتمرات والفعاليات   �
أسس تقييم تنظيم المؤتمرات والفعاليات �
الخطة السنوية لتنظيم المناسبات �
محتويات المطبوعات ومواصفاتها الفنية �



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

)ورشة عمل تنظيم وإدارة المؤتمرات الصحفية ®( 
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.


