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مقدمة:
العالقات العامة االستراتيجية ، هي مجموع القرارات الهامة والمستقلة عن بعضها التي تتخذها مؤسسة ما، بغرض تحقيق أهداف معنية، وذلك باستعمال وسائل اتصال وتقنيات 
متعددة. إن تبني استراتيجية فّعالة مبنية على أساس برنامج علمي واضح وقابل للتحقيق هو أساس نجاح المؤسسة، التي تريد أن تنتهج سياسة اتصال شفافة مع جمهورها الداخلي 

أو الخارجي، حتى تكون لنفسها أو لمنتوجها وخدماتها صورة طيبة اتجاه الجماهير. ستقدم هذه الدورة التدريبية  من يوروماتيك أحدث الممارسات المنهجيات ذات الصلة.

أهداف البرنامج:
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

تحليل وتقييم أحدث المفاهيم واالستراتيجيات في مجال العالقات العامة في بيئات وأوضاع مختلفة. 	
تقييم عدد من أساليب ومناهج العالقات العامة تناسب البيئات التي تعمل فيها المؤسسات في شكل عام.. 	
التعرف على أهم فعاليات ومهارات اإلعالم في العالقات العامة. 	
 تفعيل عمليّة التقديم والعرض للجمهور. 	
تعميق الفهم باإلعالم وأدواته 	
التعرف على كيفية توظيف لغة الجسد في إيصال الرسالة 	
أنواع المقابالت السائدة في وسائل اإلعالم  	
تطبيقات حول المقابالت بأنواعها المختلفة  	

المشاركون:
مدراء العالقات العامة في المؤسسات الحكومية والخاصة 	
المتحدثون الرسميون بإسم مؤسساتهم  	
قيادات العمل الرسمي وغير الرسمي  	
األشخاص الذين يتعرضون لمواجهة وسائل اإلعالم  	
مدراء العالقات العامة واالتصال المؤسسي 	
المرشحون لاللتحاق بإحدى الوظائف السابقة  	
المدراء والموظفون المشاركون في أنشطة وسائل اإلعالم 	

مفاهيم العالقات العامة:
المواصفات المطلوبة للنجاح في مجال العالقات العامة 	
أدوات العالقات العامة 	
التعريف و األدوار واألوضاع 	
صفات موظف العالقات العامة الناجح 	

ختطيط العالقات العامة:
بيئة خارجية 	
البيئة الداخلية 	
برامج وحمالت العالقات العامة االستراتيجية 	
سياق نظم التخطيط 	
قالب تخطيط 	

صورة الرشكة والسمعة والهوية:
الجدل حول الصورة في العالقات العامة 	
صورة الشركة وسمعتها 	
هوية الشركة 	
إدارة السمعة والعالمات التجارية للشركات 	
قياس صورة الشركة وسمعتها 	

العالقات االعالمية:
العالقات اإلعالمية أو العالقات العامة؟ 	
الدعاية اإلعالمية والعالقات اإلعالمية 	
وسائل اإلعالم وجهات النظر المختلفة 	
العالقات اإلعالمية العملية 	
العالقات العامة الرقمية: ما وراء العالقات اإلعالمية 	

االتصاالت الداخلية:
الغرض من االتصاالت الداخلية 	
التغييرات في البيئة الخارجية التي تؤثر على االتصال الداخلي للمؤسسة 	
أدوار التواصل من القادة والمديرين 	
الثقافة التنظيمية والقيم البيانات 	
تطوير استراتيجية اتصال داخلية 	

إدارة براجم الماشركة المجتمعية:
	 )CCI( برامج المشاركة المجتمعية للشركات
الموظفين والبرامج المجتمعية 	
	 )CRM( التسويق المتعلق بالتسبب
تطوير البرامج المجتمعية 	
تقييم البرامج المجتمعية 	
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إدارة القضايا:
صعود إدارة القضية 	
األدوات والعمليات 	
تطوير استراتيجية القضية 	
تطور إدارة القضايا 	

إدارة العالقات العامة لألزمات:
من أين تأتي األزمات؟ 	
كيفية االستعداد لمواجهة األزمة 	
التواصل أثناء األزمة 	
اإلنترنت وإدارة األزمات العالقات العامة 	

الشؤون العامة:
تحديد دور الشؤون العامة داخل المنظمة 	
نطاق الشؤون العامة 	
إدارة الشؤون العامة 	

االتصاالت التسويقية المتكاملة:
صندوق االتصاالت التسويقية 	
	 )STP( التقسيم واالستهداف وتحديد المواقع
العالمة التجارية واالتصاالت التسويقية المتكاملة 	
التخطيط لدمج مزيج االتصاالت التسويقية 	

العالقات العامة ومهارات التواصل:
أهمية التواصل في العالقات العامة 	
دور مسؤول العالقات العامة في مجال التواصل 	
أهمية لغة الجسد 	
تعريف الكتابة الفّعالة 	
كتابة المذكرات والتقارير والرسائل اإللكترونية والرسائل 	
إعداد رسائل إخبارية - تصميم وتحضير كتيب مثير لإلهتمام 	

التمزي يف ادارة انشطة العالقات العامة:
التفكير التحليلي والتفكير االبداعي واالبتكاري في العالقات العامة واالتصاالت 	
عناصر االبداع واالبتكار في ممارسة انشطة العالقات العامة 	
االساليب العلمية والعملية لالبداع واالبتكار 	
الجوانب الرئيسية للعالقات العامة في ظل التحوالت الجديدة 	
العالقات العامة في مجال التعامل مع الشائعات 	
العالقات العامة وتحسين البيئة التنظيمية 	
العالقات العامة وانظام ادارة الجودة الشاملة 	
كيفية التعامل مع االعالم خالل األزمات 	

كيفية التعامل مع واسئل األعالم:

التعريف بأسس وقواعد التعامل مع وسائل اإلعالم 	

اكتساب مهارات الحديث للتلفزيون والراديو والصحافة 	

التعريف بأسس المقابالت وأساليبها المختلفة 	

أنواع المقابالت السائدة في وسائل اإلعالم  	

أخالقيات التعامل مع وسائل اإلعالم  	

المشكالت المتكررة وكيفية التغلب عليها 	

مبادئ التعامل مع وسائل االعالم عند حدوث األزمات 	

ااسليب التدريب المستخدمه حسب معايري التمزي:

يقدم البرنامج التدريبي مدربيين وخبراء علي درجة عالية من المهنية 	

يحصل المتدرب علي مادة علمية معتمده 	

يعتمد البرنامج في تنفيذ ورش العمل التطبيقية 	

اعتماد اسلوب المناقشات المركزة لتبادل الخبرات 	

يتميز بالحاالت العملية توضح مفردات التدريب 	

تقييم اداء قبل البرنامج وبعده يتوافق مع افضل المعايير الدولية 	

تقديم جميع الوسائل التدريبية التى تتوافق مع اسلوب ومنهجية البرنامج التدريبي 	

فريق من المنسقيين المتابعة البرامج التدريبية لتلبية المتطلبات والوقف علي  	

متابعة البرنامج والمشاركين

أاسليب التدريب:

المحاضرة القصيرة 	

النقاش و الحوار 	

العمل ضمن مجموعات 	

التمارين الجماعية 	



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 :........................)األساليب العلمية الحديثة في ممارسة العالقات العامة ®( 

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.


