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الـمـواضـيـع الـرئـيـسـيـة :

مقدمة:
مع ثورة المعلومات والطفرة التي شهدتها وسائل التواصل في السنوات األخيرة، أحدثت 
"يوتيوب"   ، بوك"  "فيس  "تويتر"،  مثل  االنترنت  على  االجتماعي  التواصل  مواقع 
وغيرها من المواقع ثورة جديدة من نوع آخر، حيث تحولت هذه المواقع إلى وسائل 

إعالم يعتمد عليها الكثيرون في معرفة ما يجري في العالم.

وفرضت  اإلعالمي  الحقل  في  حقيقية  ثورة  أحدثت  هذه  االجتماعي  التواصل   وسائل 
نفسها منافسا جديا لوسائل اإلعالم التقليدية، خصوصا أن األمر ال يتطلب أكثر من جهاز 

كمبيوتر محمول ووصلة أنترنت وكاميرا .

فالمحتوى االلكتروني إذن هو كل وثيقة رقمية متعددة الوسائل اإلعالمية، منظمة أو غير 
منظمة، على الخط أو خارجه تستعمل اللغة المتداولة مصطلح المحتوى االلكترونى و 
ببساطة المحتوى، من أجل تعيين القيمة المضافة اإلعالمية التي تمنحها المنصات على 
الخط. بمعنى االمتداد الوثائقي المتنقل و الموزع من طرف موقع على الخط. و يستعمل 

) E-content( أيضا مصطلح تسيير المحتوى

التواصل  وسائل  ادارة   " برنامج  واالستشارات  للتدريب  يوروماتيك  تقدم  عليه  وبناء 
والمنهجيات  الممارسات  ألحدث  المؤثروفقا  الرقمي  المحتوى  وصناعة  االجتماعي 

العالمية  ذات الصلة

أهداف البرنامج: 
متكني الماشرك من التمزي ىف الموضوعات االتية:

الرسائل اإلعالمية وحمالت التوعية اإلعالمية�	
خصائص الرسائل االقناعية�	
بناء الرسائل االقناعية �	
األستماالت المؤثرة التي تحتويها الرسائل الخاصة بالحملة  �	
األساليب الفعالة في صياغة الرسائل الخاصة بالحملة �	
طرق تنظيم الرسائل الخاصة بالحملة �	
استراتيجيات تنظيم الرسائل الخاصة بالحملة  �	
المتلقي وحمالت التوعية اإلعالمية �	
اإلعالم الجديد وحمالت التوعية اإلعالمية �	
خصائص اإلعالم الجديد وميزات استخدامه في الحمالت اإلعالمية �	
وسائل اإلعالم الجديد�	
منافذ اإلعالم الجديد )مدونات، فيس بوك، يوتيوب، سكويدو، ماي سبيس ،الهاتف �	

النقال ( والحمالت اإلعالمية •
نماذج من حمالت التوعية االعالمية عبر اإلعالم الجديد�	
الخطوات اإلجرائية لحمالت التوعية اإلعالمية�	

الفئات المستهدفة:
مسؤول العالقات العامة

مسؤول االتصال التفاعلى
مسؤول التواصل االجتماعى

مسؤول الفاعليات
مسؤول االعالم فى العالقات العامة

المهتمين بمجاالت العالقات العامة الحديثة

العالقات العامة ومواقع التواصل االجتماعى:
مفاهيم العالقات العامة الحديثة �	
مفهوم مواقع التواصل االجتماعي�	
انواع مواقع التواصل االجتماعى�	
خصائص مواقع التواصل االجتماعي �	
حاجات االشباع الجماهيرى من التواصل�	
دوافع إستخدام االنترنت�	

خصائص االعالم اجلديد:
االعالم المؤسسى الجديد�	
الخصائص البارزة لإلنترنت  �	
سمات المجتمع االفتراضي �	
	� Alternative Media  اإلعالم البديل
الفوارق بين االعالم التقليدى واالعالم االلكتروني�	
خصائص المجتمع الرقمى�	

واسئل التواصل احلديثة:
شبكات االتصال الجماهيرى والمؤسسى�	
خصائص شبكات التواصل االجتماعي  �	
النظريات المفسرة لمواقع التواصل االجتماعي �	
مزايا استخدام مواقع التواصل االجتماعى فى الترويج�	
مخاطر مواقع التواصل االحتماعى�	

:Digital content مفهوم صناعة المحتوى الرقمى

األبعاد والدوافع التي تحتم االتجاه نحو صناعة المحتوى :�	
بنية صناعة المحتوى ومكوناتها�	
موارد المحتوى )المادة الخام(�	
العناصر الرئيسية لصناعة المحتوى�	
صعوبات صناعة المحتوى الرقمى�	

احرتاف صناعة المحتوى الرقمي:

كيفية إنشاء نموذج أعمال احترافي يجذب العمالء �	
العادات الـ7 لكتّاب المحتوى األكثر فاعلية�	
استراتيجية صناعة المحتوى الرقمي �	
	�Lead أو  Prospectالفئة المستهدفة - الزبون أو العميل المحتمل ـ
دورة حياة استراتيجية صناعة المحتوى الرقمي�	
أدوات تساعدك على صناعة المحتوى الرقمي لجمهورك المستهدف�	



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 :........................)ادارة وسائل التواصل االجتماعي وصناعة المحتوى الرقمي المؤثر ®( 

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.


