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مقدمة:
داخلياً  المنظمة  نجاح  لدعم  االتصال  قنوات  توظيف  فن  هو  اإلستراتيجي"  "اإلتصال 
المنظمة«  داخل  الفعال  االستراتيجي  والتواصل  االتصال  وخارجياً، ويسعى »برنامج 
إلى تقديم مجموعة من النصائح حول مقومات االتصال اإلستراتيجي الناجح والمؤثر 
والتي تعتمد على التخطيط الممنهج وتدفق المعلومات من خالل تطوير وسائل اإلعالم، 
وكذلك رعاية الصورة الذهنية للمنظمة على المدى القريب والمدى البعيد. خالل البرنامج 
سيتم اإلستعانة بمجموعة من التدريبات العملية إلستيعاب إدارة اإلتصال اإلستراتيجي 
والذي يعتمد على تحقيق ثالثة عوامل رئيسية هامة وهي "الرؤية والرسالة"، "القوات 
مهمة  التواصل  إستراتيجيات  كتابة  وتمثل  "الجمهور".  وأخيراً  اإلعالمية"  اإلتصالية 
شاقة للمهنيين حيث تعتمد على قدرتهم في التعرف على الجوانب المختلفة المؤثرة في 
تتطلب  مواقف  محاكاة  نماذج  خالل  من  البرنامج  يقدم  كما  والتأثير.  التفاعل  عمليات 
تلك  خالل  من  سيتم  حيث  ضيق،  زمني  إطار  في  مؤثرة  رسائل  تقديم  على  القدرة 
أثراً  ترك  على  يساعد  بأسلوب  الرسالة  صياغة  سبل  أفضل  على  التعرف  التدريبات 

إيجابياً دائم لدى المتلقي.

أهداف البرنامج:
التعرف على المفاهيم األساسية لإلتصال اإلستراتيجي�	
تعزيز قنوات االتصال الداخلية والخارجية�	
التدريب على إعداد وتطوير خطط اإلتصال اإلستراتيجي الفعال بما يضمن تأسيس �	

وإستدامة جهود المنظمة.
إعداد خطط تقليل آثار مخاطر السمعة التي تتعرض لها المنظمة�	
المساهمة في بناء سمعة مؤسسية وصورة ذهنية إيجابية للمنظمة�	
التعرف على المحتوى الفعال والمؤثر وآليات إعداد أجندة التواصل�	
التعرف على تقنيات العالقة مع وسائل اإلعالم وصناعة الخبر اإليجابي.�	
دراسة أهم أدوات التواصل اإلستراتيجي وآليات عملها بفعالية.�	
العمليات �	 إدارة  إستراتيجيات  وممارسة  لألزمة  المعاصر  المفهوم  على  التعرف 

اإلتصالية أثناء األزمة.
العالقات �	 و  العامة  والعالقات  باإلتصال  يتعلق  فيما  المنظمة  عمل  خطط  إعداد 

االعالمية

المحتويات األساسية:

الوحدة األولى:

اسرتاتيجية االتصال المتقّدمة

تعريف اإلتصال والتواصل�	
عناصر اإلتصال اإلستراتيجي�	
خصائص اإلتصال اإلستراتيجي�	
قنوات وأدوات اإلتصال اإلستراتيجي�	
وظائف اإلتصال اإلستراتيجي�	

الوحدة الثانية:

العالقات اإلعالمية االسرتاتيجية

تخطيط العالقات العامة�	
صورة الشركة والسمعة والهوية�	
العالقات االعالمية�	
االتصاالت الداخلية�	
التغييرات في البيئة الخارجية التي تؤثر على االتصال الداخلي للمنظمة�	

الوحدة الثالثة:

االتصاالت الداخلية

مفهوم اإلتصال الداخلي وأنواعه�	
أهمية اإلتصال الداخلي وخصائصه وأهدافه�	
شبكات اإلتصال الداخلي�	
أساليب اإلتصال الداخلي�	
إستراتيجيات ومعوقات اإلتصال الداخلي�	

الوحدة الرابعة:

اإلدارة المتقّدمة لالتصال اإلسرتاتيجي والعالقات العاّمة

االستراتيجيات الحديثة فى العالقات العامة واإلعالم�	
اإلتصال اإلستراتيجي وتميز العالقات العامة�	
إدارة العالقات العامة في تميز اإلتصاالت الفعالة�	
اإلتصال اإلستراتيجي من خالل إدارة الفعاليات�	
مهارات االتصال االستراتيجي في العالقات العامة�	

الوحدة الخامسة:

التعامل مع اإلعالم يف أوقات األزمات

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

إدارة اإلتصال اإلستراتيجي لما قبل األزمة.�	
إدارة اإلتصال اإلستراتيجي أثناء األزمة.�	
إدارة اإلتصال اإلستراتيجي لما بعد األزمة.�	
دور اإلعالم في مراحل األزمة المختلفة.�	
أساليب رفع كفاءة وفعالية المنظمة 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

109 Mount Pleasant
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 :........................)االتصال والتواصل االستراتيجي الفعال داخل المنظمة ®( 

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.


