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مقدمة:
ثورة التكنولوجيا الرقمية وتأثيرها على وسائل اإلعالم، أشارت اإلحصائيات، مؤخًرا، إلى مدى تأثير هذه الوسائل على ممارسي العالقات العامة وأطرهم النظرية. والعالقات 
العامة كعلم مستقل، ال يمكن أن يبقى معزواًل عن التكنولوجيا الحديثة وتطوراتها الجديدة، وإال سيجد نفسه عديم التأثير والتأثر على كافة شرائح المجتمع. قوة العالقات العامة في 
وسائل التواصل االجتماعي، سّهلت التواصل والتفاعل مع اآلخرين بشكل أسرع من خالل األجهزة واإللكترونيات. اآلن كل شخص، لديه أكثر من جهاز كمبيوتر، وأكثر من 
هاتف ذكي، مرتبط مباشرة باإلنترنت، ولديه القدرة الكاملة على نشر ومشاركة المعلومات واألخبار، ليس في محيطه فحسب، بل مشاركتها لكل دول العالم – أيًضا – خالل دقائق 

معدودة؛ لذلك، اإلنترنت والتطبيقات الرقمية، أحدثت ثورة كبيرة في العديد من جوانب وبحوث وممارسات العالقات العامة.

أتاحت الشبكة العنكبوتية، بكافة وسائل التواصل المتوفرة بها، فرًصا فريدة للممارسين في مجال العالقات العامة، سواء كان من ناحية جمع المعلومات، أو رصد الرأي العام 
والوصول إلى حوار مباشر مع جمهورهم المستهدف ووضع االستراتيجيات لهم بشأن مجموعة متنوعة من القضايا. وقد يخلق هذا االتجاه الرقمي للعالقات العامة، توقعات جديدة 
بشأن توفير المحتوى الذي قد ال تستطيع المنظمات الصغيرة الحجم أو غير المؤهلة، أن تفي به بسهولة، وهذا من شأنه أن يقلل من حصة المنظمات األقل تموياًل، أو المنظمات 
التي تفتقر إلى دور العالقات العامة في إداراتها. لذا، ينبغي تعزيز الفهم العام بشكل مكثف لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تفرضها وسائل اإلعالم الرقمية على العالقات 
العامة والممارسات اإلعالمية بكافة أشكالها، .  وتهدف  الدورة الى تسليط الضوء على االستخدام األمثل للعالقات العامة الرقمية التي اصبحت شئنا ام ابينا واقع مفروض يتطلب 

التعامل معه بكل احترافيه .

الهدف العام:
الحصول على المهارة الالزمة لممارسة العالقات العامة الرقمية  وزيادة الوعي بأهمية ودور تنظيم الفعاليات في العالقات العامة وأساليبها وأهدافها ووظائفها وآليات االستفادة 
منها في صناعة صورة مشرقة للمؤسسات والشركات التي قد يعمل بها المشاركون، وتزويد المشاركين بالمهارات الالزمة لتسويق المؤسسات والشركات العامة أو الخاصة، 
وتعريف المشاركين على دور وسائل التواصل االجتماعي في صناعة سمعة المؤسسة، وتمكين المشاركين من مهارات التسويق الفعال وبناء الصورة الذهنية من خالل وسائل 

التواصل االجتماعي.

األهداف التفصيلية:
التعرف على المفاهيم الحديثة للعالقات العامة في عصر العولمة واإلعالم الرقمي�	
صقل مهارات التعامل مع الجمهور من خالل المنصات االجتماعية�	
كيفية بناء جسور من الثقة بين المنظمة والجمهور�	
مناقشة أسس التميز في إدارة العالقات العامة في ظل ثورة المعلومات الرقمية�	
تنمية مهارات إدارة أنشطة العالقات العامة إلكترونيا�	
اتقان العالقات العامة الرقمية  في بناء الصورة الذهنية للمنظمة�	
اكتساب فنون ومهارات التعامل مع وسائل اإلعالم الرقمي�	
التعرف على طرق رصد اتجاهات الرأي العام تجاه المنظمة�	
اكتشاف أفضل الطرق وأسرعها لتحقيق عالقات عامة متميزة عبر شبكات التواصل االجتماعي�	
التوصل إلى األساليب المتميزة لبناء صورة ذهنية للمنظمة طويلة األجل�	
إتقان فن ومهارات إدارة حمالت العالقات العامة الرقمية�	

المحاور التدريبية:
بناء الصورة الذهنية�	
التخطيط للعالقات العامة الرقمية�	
تنظيم الفعاليات�	
الترويج االلكتروني وأساليب الترويج للمشاريع والفعاليات�	
التغطية الرقمية لألنشطة والفعاليات�	
خطوات صناعة المحتوى الرقمي :�	

صناعة المنشور )النص(�	
صناعة المنشور )البوستر(�	
صناعة المنشور )الفيديو(�	
تحميل المنشورات وفق الجدول الزمني�	
تحليل فترات الذروة للنشر�	
إدارة  شبكات التواصل االجتماعي�	
مهارات الكتابة للعالقات العامة�	
دور الثقافة في العالقات العامة�	
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الـمـواضـيـع الـرئـيـسـيـة :

استراتيجيات وممارسات العالقات العامة الرقمية ®

الوحدة االولى :
دور وأهمية العالقات العامة ىف المؤساست

الحاجة الى العالقات العامة�	
أهداف العالقات العامة�	
المبادئ األساسية للعالقات العامة�	
وظائف العالقات العامة�	
فوائد العالقات العامة :�	
التخطيط في العالقات العامة�	
استراتيجيات العالقات العامة�	

الوحدة الثانية :
مفهوم الواسئط المعلوماتية

السمات العامة للوسائط المعلوماتية�	
	�                      Presence | الحضور
	�Interactivity | التفاعلية
	�              Density Information High | الكثافة العالية للمعلومات
	�       Instantaneity | الفورية
	�Conviviality | المخالطة
	�Multisensory | )تعدد الحواس )الوسائط
	�Multiplicity | التعددية

الوحدة الثالثة :
العالقات العامة والواسئط المتعددة

تعريف الوسائط المتعددة�	
أهمية الوسائط المتعددة لممارس العالقات العامة�	
	�       Interpersonal Communication | الوسائط المتعددة والتواصل البينشخصي
	�                        Voice mail | البريدالصوتي
	�     Multimedia mail | البريد متعدد الوسائط
	�Organization Virtual | الوسائط المتعددة والمنظمة االفتراضية
	�Interactive Multimedia | الوسائط المتعددة التفاعلية

الوحدة الرابعة :

العالقات العامة واالنرتنت

	�)Electronic Public Relations )EPR( العالقات العامة االلكترونية

واقع استخدام ممارسي العالقات العامة لإلنترنت�	

أبرز استخدامات ممارسي العالقات العامة لإلنترنت�	

تكنولوجيا المعلومات وتدريس العالقات العامة�	

مستقبل العالقات العامة في ظل طريق المعلومات فائق السرعة�	

الوحدة الخامسة :

ختطيط احلمالت اإلعالمية واإلعالنية

	�Information Campaign الحمالت اإلعالمية

	�Advertising Campaign الحمالت اإلعالنية

	�advertisingbanner الشريط اإلعالني

	�Video Conferencing( المؤتمر المرئي

إستخدامات كاميرا الويب�	

الهاتف المرئي�	

التسويق على مواقع التفاعلية�	

قواعد البيانات واهميتها�	
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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 :........................)استراتيجيات وممارسات العالقات العامة الرقمية ®( 

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.


