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مقدمة:
يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المشاركين في إدارة أعمال العالقات العامة واإلعالم وتزويدهم بأصول المراسم والبروتوكول، وإكسابهم المهارات واألساليب الالزمة إلعداد 

وتنفيذ خطط الرسالة اإلعالمية الواجب تواجدها على شبكة اإلنترنت العالمية.

تتناول هذه الدورة  عدة موضوعات منها: مقدمة )مفهوم العالقات العامة، العالقات العامة فى المجتمع الحديث، سيكولوجية العالقات العامة، وظائف العالقات العامة، شروط نجاح 

تخطيط برامج العالقات العامة(، مهارات تخطيط وتنظيم أعمال العالقات العامة، أصول البروتوكول ومهارات التعامل مع كبار الشخصيات، فن إعداد المطبوعات والنشرات 

اإلعالمية، فن تصميم وإعداد المواد اإلعالمية، فن إعداد استطالع الرأي العام والرسائل اإلعالمية، خصائص استطالع الرأي العام / الرسالة اإلعالمية، دورية استطالع الرأي 

العام / الرسالة اإلعالمية، متابعة فاعلية الرسالة اإلعالمية، والعديد من المواضيع األخرى.

أهداف الدورة:

هتدف الدورة للتعرف عىل:

أدوات العالقات العامة الحديثة والوسائل المستخدمة 	

دور العالقات العامة االستراتيجى بالنهوض بالمؤسسة 	

كيفية بناء العالقات العامة بالمؤسسة من خالل العالقات الخارجية 	

العالقات العامة ) المفهوم واألهداف والوظائف ( 	

ماهى جماهير العالقات العامة 	

تسليط الضوء على الدور الحقيقى والفعلى إلدارة العالقات العامة ودورها فى تعظيم الهوية المؤسسية 	

التعرف على االستراتيجيات العالمية التى تجسد الدور المعاصر للعالقات العامة 	

الخروج بمنهجيات استراتيجية لتطوير إدارة العالقات العامة 	

الترويج والدعم الستراتيجيات العالقات العامة فى إدارة األزمات 	

استراتيجيات العالقات العامة عبر الشبكة الدولية للمعلومات " اإلنترنت " 	

حاالت وورش عمل 	

المهارات األساسية الواجب توافرها فى العاملين بالعالقات العامة للتعامل مع وسائل االعالم ووسائل التواصل االجتماعى . 	

الخلفية االعالمية التى يجب توافرها فى رجل العالقات العامة . 	

استراتيجيات االتصال الفعال لوظيفة العالقات العامة . 	

المهارات السلوكية لمسؤولى العالقات العامة . 	

أدوات االتصال مع الجمهور . 	

البعد االستراتيجى لوظيفة العالقات العامة . 	

اساليب ومهارات المناقشة واالتصال مع كبار الشخصيات  	

التعرف على استراتيجيات العالقات العامة فى إدارة المعارض والمؤتمرات الدولية 	

فلسفة العالقات العامة الحديثة 	

التنظيم اإلدارى للعالقات العامة الحديثة 	

الفئات المستفيدة:
شاغلو الوظائف بأقسام وإدارات العالقات العامة ورؤساء ومدراء تلك األقسام واإلدارات ومسؤولى المراسم واالتيكيت والبروتوكول ومن له اهتمام بتلك الموضعات الحيوية.



الـمـواضـيـع الـرئـيـسـيـة :

أحدث المفاهيم ىف إدارة العالقات العامة:

المفهوم واألهمية . 	
ماهى جماهير العالقات العامة . 	
دور العالقات العامة بالنهوض بالمؤسسة . 	
كيفية بناء العالقات العامة بالمؤسسة من خالل العالقات الخارجية .  	
تسليط الضوء على الدور الحقيقى والفعلى إلدارة العالقات العامة ودورها فى تعظيم الهوية المؤسسية . 	
اختصاصات إدارة العالقات العامة الحديثة 	

القواعد والمهارات الىت جيب توافرها ىف العاملني بإدارة العالقات العامة ىف 

تعاملهم مع واسئل االتصال اجلماهريى:

الخلفية االعالمية التى يجب توافرها فى رجل العالقات العامة 	
استراتيجيات االتصال الفعال لوظيفة العالقات العامة 	
المهارات السلوكية لمسؤولى العالقات العامة 	
القواعد التى يجب توافرها فى أخصائى العالقات العامة فى تعاملهم مع وسائل االتصال الجماهيرى 	

االسرتاتيجيات العالمية الىت جتسد الدور المعارص للعالقات العامة:

 االستراتيجيات التى تجسد الدور المعاصر للعالقات العامة 	
منهجيات استراتيجية لتطوير ادارة العالقات العامة 	
الترويج والدعم الستراتيجيات العالقات العامة فى إدارة األزمات 	
استراتيجيات العالقات العامة عبر الشبكة الدولية للمعلومات " اإلنترنت " 	
البعد االستراتيجى لوظيفة العالقات العامة 	
حاالت وورش عمل 	

المهارات االعالمية لمسؤوىل العالقات العامة:

تخطيط الحمالت االعالمية 	
القواعد الحاكمة لتطوير األداء االعالمى 	
تنظيم المؤتمرات الصحفية وإصدار البيانات اإلعالمية 	
أدوات االتصال مع الجمهور 	
األنماط االتصالية المختلفة ومهارات التعامل مع كل نمط 	

البعد االسرتاتيجى لوظيفة العالقات العامة:

 استراتيجيات العالقات العامة فى إدارة المعارض والمؤتمرات الدولية 	
التنظيم اإلدارى للعالقات العامة الحديثة 	
أدوات العالقات العامة والوسائل المستخدمة 	
اإلتجاهات االستراتيجية إلدارة العالقات العامة 	
استراتيجيات العالقات العامة فى إدارة المؤتمرات والمعارض 	
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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

التــاريــخ :........................)القواعد واالستراتيجيات الحديثة إلدارة 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.


