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مقدمة :
بهدف برنامج المهارات والممارسات الفعالة في ادارة العالقات العامة االستراتيجية -  لمدة عشرة ايام الى  تنمية وغرس المهارات والقدرات العملية فى مجاالت العالقات العامة 
واالتصال والمراسم واإلقناع للمسؤولين  في مجال العالقات العامة والمراسم كان انعقاد هذا البرنامج المهني والذي يعرض للعديد من النقاط العملية والعلمية منها على سبيل 
المثال ال الحصر المهارات الميدانية في العالقات العامة، مهارات قياس الرأي العام والتأثير فيه، العالقات العامة وتكنولوجيا االتصال والمعلومات الحديثة، أخالقيات العالقات 
العامة، استخدام وسائل اإلعالم في العالقات العامة، العالقات العامة وتطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة، العالقات العامة واالتصاالت وتبسيط اإلجراءات، العالقات العامة وترشيد 

القرارات اإلدارية، العالقات العامة وسلوكيات التفاوض الفعال، المهارات الذاتية لخبير العالقات العامة، أصول البروتوكول ومهارات التعامل مع كبار الشخصيات.

األهداف التدريبية:
يف هناية الربناجم سيتمكن الماشركون من :

w التعرف على دور إدارة العالقات العامة في المنظمات الحديثة بصورة شاملة ومتكاملة

w الفهم الواضح إلدارة العالقات العامة وأهميتها في تحقيق أهداف المنظمات الحديثة

w مناقشة التحوالت الهامة التي أحدثتها إدارة العالقات العامة

w عرض للسياسات المختلفة إلدارة العالقات العامة

w معرفة أنواع تقنيات إدارة العالقات العامة الرقمية

w التعريف بالبيانات التي تركز عليها إدارة العالقات العامة

w كيفية بناء نظام إدارة عالقات عمالء يساهم في تحقيق التواصل اإلعالمي

w كيفية إدارة التغذية العكسية لنتائج ونشاطات العالقات العامة

w التعرف على دور الحاسب و تطبيقاتها في إدارة العالقات العامة

محاور البرنامج:
w التوجهات الحديثة في العالقات العامة

w النواحي االخالقية في العالقات العامة

w الهيكل التنظيمي لقسم العالقات العامة الناجح

w عمليات البحث والتخطيط في العالقات العامة

w االتصاالت في العالقات العامة

w طرق التقييم في العالقات العامة

w الراي العام وطرق االقناع

w وسائل قياس الراي العام الحديثة

w العالقات العامة بالقطاع الحكومي

w العالقات مع المجتمعات المدنية

w العالقات العامة وإدارة االزمات

w اعداد الرسائل الجماهرية

w طرق الكتابة في العالقات العامة

w توظيف االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي في العالقات العامة

w توظيف وسائل االعالم التقليدية في العالقات العامة

w .وسائل قياس انتشار الرسائل المرسلة للجمهور

w التنظيم اإلداري للعالقات العامة

w . عناصر اإلبداع واإلبتكار فى ممارسة أنشطة العالقات العامة واإلتصاالت
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w . الجوانب الرئيسية للعالقات العامة فى ظل التحوالت الجديدة

w . العالقات العامة وتطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة

w . العالقات العامة وترشيد القرارات اإلدارية

w . العالقات العامة وسلوكيات التفاوض الفعال

w العالقات العامة وقواعد البروتوكول والمراسم واإلتيكيت

w معوقات اإلبداع واإلبتكار فى ممارسة العالقات العامة واإلتصاالت المعاصرة

w اللقاءات واالجتماعات والمناسبات

الفئات المستهدفة :
w .جميع العاملين بإدارة العالقات العامة والراغبين بتنمية مهاراتهم في العالقات العامة واالعالم

w رؤساء االقسام وموظفي العالقات العامة واالعالم

w .مدراء مكاتب وسكرتارية كبار الشخصيات

w .االعالميين في مكاتب كبار الشخصيات

w مدراء الدوائر االتصالية والعالقات العامة والتعامل مع الجمهور واالعالم

w .المتحدثون الرسميون في المؤسسات المختلفة

w .كافة العاملين في المكاتب الصحفية في القطاعين العام و الخاص

w .كافة المعنيين بمجال العالقات العامة والحمالت اإلعالنية وأعمال التسويق والترويج والدعاية

w .القيادين في العمل بشركات العالقات العامة والتسويق

w .القياديون في المناصب القيادية االتصالية العليا

w .الموظفون في المناصب اإلشرافية في مواقع التعامل مع اإلعالم وخدمة العميل والمواقع الحساسة المختلفة للمؤسسات

w مديرو ورؤساء األقسام وقادة الفرق وجميع العاملين المرشحين فى وظائف قيادية لها صلة بالتواصل والجماهير والتعامل االعالمي

w .األشخاص الراغبين في تغيير مسارهم المهني والتحول عنه إلى حقل العالقات العامة

محتويات البرنامج :
w اليوم 1: العالقات اإلعالمية األساسية

w اليوم 2: اإلدارة العملية للفعاليات

w اليوم 3: إدارة المؤتمرات الصحفية

w اليوم 4: اإلدارة المتقّدمة للفعاليات

w اليوم 5: التدريب على إجراء المقابالت اإلعالمية

w اليوم 6: استراتيجية االتصال المتقّدمة

w اليوم 7: صياغة البيانات الصحفية

w اليوم 8: الكتابة لإلعالم االجتماعي واإلنترنت

w اليوم 9: االتصال الداخلي

w اليوم 10: اإلدارة المتقّدمة لالتصال والعالقات العاّمة



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 :........................)المهارات والممارسات الفعالة في ادارة العالقات العامة االستراتيجية - 10 ايام ®( 

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

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

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

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

c 5400 دوالر أمريكي للشخص الواحد

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.


