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مقدمة:

يهدف هذا البرنامج العالقات العامة الدولية، في العصر الرقمي إلى إعداد وتزويد المشاركين باإلتجاهات الحديثة العلمية بالعالقات العامة الدولية واألساليب الضرورية والحديثة 
إلنشاء حملة عالقات عامة ناجحة.

في عالم األعمال الدولية تؤثر العالقات العامة على جميع أنواع المنظمات الكبيرة منها والصغيرة محليا ودوليا وأيا كان نوع العمل سواء أكان تجاريا أم غير تجاري أو كان 
خيريا أم في القطاع العام في هذه الدورة التدريبية نوجه من يدخلون أو يتطلعون إلى الدخول في مجال العالقات العامة الدولية إلى األساليب الضرورية والحديثة إلنشاء حملة 

عالقات عامة ناجحة وخاصة في العالم الرقمي.

أهداف البرنامج:

هيدف الربناجم بناء قدرات الماشركني عىل:

	wالتعرف على مهارات العالقات العامة الدولية
	wتزويد المشاركين بمفاهيم ادارة العالقات العامة الدولية في العصر الرقمي
	wتقديم الممارسات األساسية الدارة العالقات في العالم الرقمي
	wعرض مفصل ألهل المصادر الخارجية بشكل عام والتي يمكن اللجوء إليها للقيام بأعمال العالقات العامة الدولية
	wكيفية التعامل مع األزمات والكوارث العالمية. االستفادة من إمكانيات المعلومات لخدمات أعمال العالقات الدولية

الـمـواضـيـع الـرئـيـسـيـة :

:THE ROLE P.R دور العالقات العامة

	wالصورة العامة واالنطباع العام
	wالصورة االنعكاسية
	wالصورة الحالية والسابقة
	wالصورة المشتركة والمتعددة
	wإثارة االهتمام وتقبل الوضع

النواحي األخالقية والقانونية:

	wالنواحي األخالقية
	wالقانون وتسوية السمعة
	wالملكية ونقل ملكية حقوق التأليف أو الطبع
	wالحقوق األدبية والترخيص بنسخ العمل

مصادر العالقات العامة الدولية:

	wالشركات االستشارية للعالقات العامة
	wأسباب االستعانة بشركة استشارية دولية للعالقات العامة
	wمزايا استخدام شركة استشارية في العالقات العامة الدولية
	wمساوئ استخدام شركة استشارية في العالقات العامة الدولية

ختطيط براجم العالقات العامة:

	wتقييم الموقف
	wتحديد الهدف
	wتحديد الجمهور المستهدف
	wتحديد الوسائل اإلعالمية المناسبة

العالقات العامة وإدارة األزمات:

	wما هي إدارة األزمات؟
	wكيفية التكيف مع األزمة
	wالتخطيط واإلعداد
	wالتدريب وتعديل الخطة

التعامل مع واسئل اإلعالم الدولية:

	wالقائد والجمهور
	wفرص التغطية اإلعالمية بوسائل اإلعالم المرئية والمسموعة
	wاستخدام المواد الخاصة بالملف الوثائقي

تكنولوجيا المعلومات وحتسني األداء:

	wفن تصميم وإعداد المواد اإلعالمية
	wفن استطالع الرأي العام والوسائل اإلعالمية
	wإعداد قواعد بيانات خاصة بالعالقات العامة الدولية
	wتحليل معلومات وسائل التواصل اإلجتماعي



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

التــاريــخ :........................)العالقات العامة الدولية في العصر الرقمي ®( 

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.


