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مقدمة :
تعد العالقات العامة بمثابة مرأة المنظمة فهي األداة التي تعرف جماهير المنظمة بكل ما يتعلق بنشاطاتها وفعالياتها ورسالتها واهدافها وتؤكد العديد من الدراسات والبحوث ان جهد 

العالقات العامة يعد حاسما في نقل او عكس صورة المنظمة الي جماهيرها وبالتالي فان االستثمار في العالقات العامة يعد استثمارا استراتيجيا النه يمس المنظمة برمتها وليس 

فقط منتجاتها. وتهدف الدورة، إلى تنمية قدرات المشاركين في مجال تخطيط أنشطة وبرامج العالقات العامة وإدارة الحمالت اإلعالميّة، وكيفيّة تنفيذها بطرق ابتكاريّه متميزة وفقاً 

لالتجاهات الحديثة فى هذا المجال.  وستُسهم هذه الدورة في إكساب المشاركين فيها مهارات التعامل مع وسائل اإلعالم المرئيّة والمسموعة والمكتوبة ومواقع التواصل االجتماعي، 

وأسس تكوين عالقات ثقة ومصداقيّة مع ممثلي هذه الوسائل وتطوير مهارات المشاركين فى كيفيّة االستخدام األمثل للعالقات العامة واستخدام وسائل اإلعالم أثناء األزمات.

أهداف البرنامج :
wwتعريف المشارك باحدث ممارسات ونماذج واستراتيجيات التخطيط للعالقات العامة

wwتنمية قدراته على تخطيط الحمالت اإلعالنية تبعاً لموضوعها وأهدافها وجمهورها المستهدف

wwالقدرة على تنفيذها على أرض الواقع, أي وضعها موضع التنفيذ الفعلي على المستويين القصير والبعيد

المهارات المكتسبة :
wwمعرفة شاملة باستراتيجيات ونماذج التخطيط للعالقات العامة

wwامتالك مهارات االتصال بالجمهور ووسائل اإلعالم

wwامتالك مهارات استخدام وسائل اإلعالم في حمالت العالقات العامة

wwالتخطيط لحملة عالقات عامة تبعاً للموضوع والهدف والجمهور المستهدف

wwتنفيذ حملة عالقات عامة ناجحة تبعاً ألهدافها

wwالتحليل النقدي لحملت العالقات العامة الغربية والمحلية, ومقارنة فيما بينهما تبعاً لالستراتيجيات ووسائل التنفيذ وآلياته, ومخرجاته

المحتوى العلمي :
wwتعريف التخطيط في العالقات العامة وأهميته وأهدافه

wwاستراتيجيات التخطيط لحمالت العالقات العامة

wwالمهارات االتصالية لممارسي العالقات العامة

wwالعالقات العامة في البيئة

wwمراحل التخطيط لحمالت العالقات العامة ونماذجه

wwدور وسائل اإلعالم في حمالت العالقات العامة وأهميتها ومعايير اختيارها

wwتحديد الجمهور المستهدف ونوع الرسائل

wwآليات وضع االستراتيجيات والتكتيكات موضع التنفيذ

لفئات المستهدفة :
تستهدف هذه الدورة التدريبية موظفي أقسام العالقات العامة وجميع المهنيين المسؤولين عن تعزيز الصورة اإليجابية لمؤسساتهم



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:

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

ww00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

wwيوروماتيك 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 :........................)تخطيط وإدارة حمالت العالقات العامة الفعالة ®(

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.


