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مقدمة:

تعتبر العالقات العامة هي فن صناعة التواصل بين المؤسسات المختلفة و العمالء ودعم 
تكوين الثقة و الصورة اإليجابية عن المؤسسة لدى العمالء بهدف التعريف بما تقدمه 
المؤسسات من منتجات وجذب شرائح جديدة من العمالء باإلضافة كذلك لتلبية متطلبات 
ليشمل  المفهوم  يمتد  المؤسسات و  تقدمه  فيما  المختلفة  التعرف على آرائهم  العمالء و 
العامة  العالقات  وأهمية  دور  اقتصار  عدم  يوضح  الذي  و  االجتماعي  التسويق  كذلك 
على المنتجات  بل يمتد كذلك ليشمل الخدمات واألفكار والقيم والسلوكيات االجتماعية 
المفيدة وبالتالي فهو توظيف لمفهوم و فنون العالقات العامة في أغراض متعددة و مفيدة 
اجتماعياً حيث يتم توظيف العالقات العامة لتعزيز االتجاهات و تشجيع الجماهير على 

تبني األفكار اإليجابية نحو عدد من القضايا.

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

تحليل وتقييم أحدث المفاهيم واإلستراتيجيات في مجال العالقات العامة في بيئات  	
وأوضاع مختلفة.

فيها  	 تعمل  التي  البيئات  تناسب  العامة  العالقات  ومناهج  أساليب  من  عدد  تقييم 
المؤسسات في شكل عام.

االتصال  	 بوسائل  يتعلق  فيما  العامة  العالقات  في  االساسية  المهارات  ممارسة 
الشفوي والكتابي واساليب التحرير واإلخراج واإلنتاج.

التعرف على أهم فعاليات ومهارات اإلعالم في العالقات العامة. 	
 تفعيل عمليّة التقديم والعرض للجمهور. 	
إستعمال مهاراتهم في العالقات العاّمة كأداة ترويجيّة 	

الفئات المستهدفة:
موظفو العالقات العامة والموظفون الذي يتطلب عملهم التواصل والتفاعل مع العمالء 
الموظفين  شؤون  مجاالت  في  والمشرفون  المدراء  وخاصة  والخارجيين،  الداخليين 
الدورة  هذه  من  يستفيد  أن  ويمكن  اإلدارية.  والشؤون  والتدريب  والمبيعات  والتسويق 

أيضاً المدراء والموظفون المشاركون في أنشطة وسائل اإلعالم.

مدخل ااسىس للعالقات العامة المعارصة:
اهداف العالقات العامة 	
جماهير العالقات العامة   	
تعريف العالقات العامة 	
األدوار الحديثة للعالقات العامة   	
المسؤوليات االجتماعية للشركة 	
العالقات العامة واإلعالم 	
مقارنة العالقات العامة باإلعالم 	
العالقات العامة عنصر من عناصر التسويق 	

الصفات الكاريزمية لمسؤول العالقات 
العامة:

الشخصية الساحرة 	
اكتساب احترام اآلخرين 	
الثقة بالنفس 	
فنون التواصل غير اللفظية 	
مهارة إقناع اآلخرين بالبساطة والتلقائية والصدق 	
إحترام مشاعر اآلخرين واللباقة 	

المتحدث الكاريزمى:
تحليل الجمهور المستهدف بالتحدث 	
مراعاة المحيط ) المكان – الزمان – الحدث( 	
تحديد الهدف ) اختيار الموضوع والمحتوى  	

وطريقة العرض(
عناصر الكلمة 	
كيف تتحدث عن االرقام وتعرضها بإحتراقية؟ 	
ادارة الوقت بفاعلية 	
طريقة رائعة للتذكر 	
االرتجال ، والقراءة من االوراق او الكروت 	
محظورات اثناء التحدث االعالمى 	

العالقات العامة ومهارات التواصل:

أهمية التواصل في العالقات العامة 	

دور مسؤول العالقات العامة في مجال التواصل 	

تبادل الرسائل 	

نماذج عمليات التواصل 	

التغلب على عوائق التواصل   	

أهمية لغة الجسد 	

تعريف الكتابة الفّعالة 	

إستعمال لغة واضحة 	

كتابة المذكرات والتقارير والرسائل اإللكترونية  	

والرسائل

إعداد رسائل إخبارية شيقة 	

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

العالقات العامة واإلعالم:

تعريف اإلعالم 	

أنواع اإلعالم 	

إجراء مقابالت على الهواء ومسجلة 	

كيفية التصّرف خالل مقابالت إعالمية 	

العالقات العامة واإلعالم: األدوات 	

تحضير المؤتمرات الصحفية 	

تحضير الحقيبة الصحفية 	

تحضير البيانات الصحفية 	

التعامل مع وسائل اإلعالم 	

بناء عالقات جيدة مع االعالم 	

كيفية التعامل مع االعالم خالل األزمات 	

مهارات العرض واإللقاء   واخلطابات:

أهم الخصائص للمتحدث الفّعال 	

أهمية التحضير 	

إختيار الموضوع والهدف من العرض 	

تحليل ديموغرافية الجمهور 	

التدرب على إلقاء الخطاب 	

التوتّر: مسبباته وكيفية التعامل معه 	

الخصائص الشفهية ولغة العيون 	



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 :........................)االتصال الجماهيري وتطور آليات التفاعل مع الجمهور ®( 

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.


