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مقدمة:

برزت العالقات العامة في السنوات األخيرة كجهود ومسؤوليات علمية وعملية كبيرة، إذ أصبحت تهيمن على أغلب مهام الدوائر والمؤسسات الرسمية والخاصة وأصبح اسم 

العالقات العامة مؤشراً للتميز لدى كبار المسئولين وبات كل شيء مطلوب ويخص االنجاز والتحضير يتم عن طريق العالقات العامة بعد أن فرضت نفسها لدى كافة المفاصل 

الحكومية والمؤسسات والبنوك والشركات الكبرى ذات االنتشار الواسع. لقد أصبح وجود العالقات العامة في أغلب دول العالم السيما المتقدمة منها على مستوى عال من التنظيم 

والترتيب.

وتعد العالقات العامة من الوظائف اإلدارية التي تساهم في تعزيز التواصل بين أصحاب العمل والعمالء، كما أنها تهتم بربط األهداف الخاصة بالمنشأة مع اآلراء العامة كما تعد 

بمثابة النشاط الذي يقدم عليه جميع المؤسسات من أجل تعريف الناس طبيعة العمل الذي تقوم بتقديمه، وذلك من خالل استخدام مجموعة متنوعة من وسائل اإلعالم واالتصال 

المتاحة، لذا نجد أن مفهوم العالقات العامة يجمع بين كل من الفن وعلوم االدارة والقيادة.

أهداف البرنامج:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

تحليل وتقييم أحدث المفاهيم واإلستراتيجيات 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�	

الفئات المستهدفة:

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�	
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الـمـواضـيـع الـرئـيـسـيـة :

قيادة العالقات العامة واإلعالمية الحديثة ®

مفاهيم العالقات العامة: 

المواصفات المطلوبة للنجاح في مجال العالقات العامة�	

أدوات العالقات العامة�	

التعريف و األدوار واألوضاع�	

صفات موظف العالقات العامة الناجح�	

الوظائف االدارية والقيادية لقيادات العالقات العامة:

المبادئ اإلدارية�	

تخطيط وتنظيم أنشطة العالقات العامة�	

قيادة ومراقبة مشاريع العالقات العامة�	

عناصر التخطيط الناجح للعالقات العامة�	

الصفات األساسية لمدير العالقات العامة�	

وظيفة العالقات العامة في المؤسسة�	

مسؤوليات ادارة  العالقات العامة�	

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�	

مسؤوليات العالقات العامة:

الحفاظ على هوية المؤسسة وصورتها وسمعتها�	

فوائد السمعة الحسنة للمؤسسة�	

الميادين الداخلية والخارجية�	

بناء سمعة مؤسساتية ترتكز على الميادين المجتمعية�	

التمزي يف قيادة 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�	

أدوار العالقات العامة يف دعم المنظمة:

إدارة االزمات والكوارث�	

ترشيد القرارات اإلدارية�	

إدارة الصراع التنظيمي�	

سلوكيات التفاوض الفعال�	

العالقات العامة و التطوير االداري�	

قواعد البرتوكول و المراسم و االتيكيت�	

معوقات االبداع واالبتكار في ممارسات العالقات العامة المعاصرة�	

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 �	
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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

)قيادة العالقات العامة واإلعالمية الحديثة ®(
تصميم وتطبيق إسرتاتيجية معارصة ألنشطة العالقات العامة واالعالم

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.


