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مقدمة:
نظرا لتزايد نشاطات إدارة العالقات العامة كوظيفة إدارية متخصصة وحديثة في العديد 
من المؤسسات المحلية والعالمية، خاصة في القرن الحادي والعشرين، حتى أصبحت 
اإلدارة من المداخل المهمة لتنظيم إدارة المنظمات الحديثة، في ظل تحوالت كثيرة، 
أثرت بشكل مباشر على طريقة إدراك القائمين باالتصال لكيفية إدارة العالقات العامة 
وبرامجها، وبحوثها في مؤسساتهم. كل هذه الظروف أدت إلى االهتمام بالتدريب على 

إدارة العالقات العامة وبرامجها وممارستها على أسس علمية. 

من  الممارسات  احدث  تقدم   العامة  العالقات  لبرامج  الخطيط اإلستراتيجي  دورة 
جمهور  وأنواع  سمات  العامة،  العالقات  في  )مقدمة   : التدريبية   المحاور  خالل 
في  اإلنترنت  استخدامات  الذهنية،  الصورة  تكوين  ووسائل  أدوات  العامة،  العالقات 
التخطيط  االتصال،  وطبيعة  العامة  العالقات  اإلقناع،  إستراتيجيات  العامة،  العالقات 
اإلستراتيجي للعالقات العامة، إستراتيجيات العالقات العامة، العالقات العامة والرأي 
العام، إستراتيجية الدعاية، إستراتيجيات الكتابة للعالقات العامة، إستراتيجيات الرسالة 

اإلعالمية، إستراتيجيات إدارة السمعة، وإستراتيجيات التعامل مع األزمات(.

المحاور التدريبية:
	wاالستراتيجيات الحديثة فى العالقات العامة واإلعالم
	wإدارة المؤتمرات وفن المراسم والبروتوكول
	wالمهارات القيادية إلدارة مواقع التواصل اإلجتماعي

	w مهارات االتصال واستقبال كبار الشخصيات
	wالتميز واالبتكار فى العالقات العامة واإلتصاالت
	wمهارات تبادل المعلومات واختيار األسلوب األمثل فى تفعيل عملية اإلتصال
	wالمفاهيم النظرية والعملية لعملية االتصال فى بيئة العمل المؤسسي

األهداف :
	w العامة واإلعالم وتزويدهم العالقات  إدارة أعمال  المشاركين في  تنمية مهارات 

المعلومات  تكنولوجيا  مع  التعامل  فن  وإكسابهم  والبروتوكول  المراسم  بأصول 
وتزويد المشاركين بمهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات لخدمة أعمال العالقات 

العامة واإلعالم
	wاالستفادة من إمكانيات تكنولوجيا المعلومات
	wتحديد خصائص الرسالة اإلعالمية الواجب تواجدها على الشبكة الدولية للمعلومات
	wإعداد قاعدة بيانات على الحاسب اآللي خاصة بإدارة العالقات العامة
	wتقديم نموذج مثالى للتواصل مع اآلخرين بشكل احترافي
	wمواكبة التطور العالمى فى االعالم الحديث
	wتطوير مفهوم العالقات العامة وتقديم نماذج ناجحة بصورة مشرفة
	wتطوير مهارات العاملين فى إدارات العالقات العامة وتبادل الخبرات بينهم
	wمناقشة أهم معيقات االتصال من خالل السيناريوهات العملية على أرض الواقع

مهارات ختطيط وتنظيم أعمال العالقات العامة:
	wمهارات االتصال والتأثير في الرأي العام
	wمهارات تخطيط وتنظيم المؤتمرات والمعارض
	wمهارات دعم البناء التنظيمي الداخلي

أصول الربوتوكول ومهارات التعامل مع كبار الشخصيات:
	wآداب االستقبال والتوديع
	wمهارات اإلنصات والحديث
	wاأللقاب الرسمية واالستقباالت والمجامالت في التعامل مع كبار الزوار
	wأصول تنظيم المآدب والحفالت

فن إعداد المطبوعات والنرشات اإلعالمية:
	wأسس تخطيط وإنتاج المطبوعات اإلعالمية
	wقواعد إعداد وتحرير المطبوعات في الوسائل الدورية وغير الدورية
	wالصور الفوتوغرافية والرسوم اليدوية واستخداماتها في إنتاج المواد اإلعالمية
	wاإلخراج الفني للمطبوعات والنشرات

العامة  العالقات  إدارة  يف  المعلومات  تكنولوجيا  استخدام 
واإلعالم:

	wإمكانيات تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحسين أداء العالقات العامة
	wشبكات المعلومات – الفرص والمخاطر
	wأسس تصميم صفحات خاصة بالعالقات العامة على الشبكة الدولية للمعلومات
	wإعداد قواعد بيانات العالقات العامة
	wإمكانيات تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحسين أداء العالقات العامة

شبكة المعلومات ” المحلية والدولية ” الفرص والمخاطر:

	wالبريد اإللكتروني وكيفية التعامل معه
	wفن تصميم وإعداد المواد اإلعالمية
	wتصميم صفحات خاصة بالعالقات العامة على الشبكة الدولية للمعلومات
	wفن إعداد استطالع الرأي العام والرسائل اإلعالمية بالبريد اإللكتروني

خصائص استطالع الرأي العام / الراسلة اإلعالمية:

	wدورية استطالع الرأي العام / الرسالة اإلعالمية
	wمتابعة فاعلية الرسالة اإلعالمية

إعداد قواعد بيانات خاصة بالعالقات العامة:

	wتطبيق عملي



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 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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

)التخطيط اإلستراتيجي لبرامج العالقات العامة ®( 
إدارة العالقات العامة وبرامجها وممارستها وفق معايير التميز

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.


