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مقدمة:
تكتسب العالقات العامة أهميتها من كونها أصبحت جزءاً ال يتجزأ من اإلدارات الحديثة واألقسام الفاعلة في المؤسسات والوزارات والشركات، وال يمكن تمكين العالمة التجارية 
لهذه المؤسسات من دون العالقات العامة الفاعلة والمؤثرة. والعالقات العامة، ذات المسؤولية الكبيرة في ربط المؤسسات والوزارات مع جمهورها الخارجي، وتقديم أجمل وأفضل 
صورة للمؤسسة أمام الرأي العام واإلعالم والجمهور، هي وظيفة ليست بسيطة، بل تنطوي على الكثير من القدرات الكامنة، والمزايا التي تجمع اطراف معرفية عديدة، اعالمية، 

ونفسية، واجتماعية، واقتصادية، وغيرها.

تم تصميم هذه الدورة في  يوروماتيك، بشكل احترافي، لتتضمن أهم المعايير الدولية والمهنية في اإلدارة المتقدمة للعالقات العامة. فضاًل عن كونها دورة مكملة للذين حصلوا 
على دورات تدريبية سابقة، بحيث تصقل مواهبهم، وتوفر لهم اإلمكانيات الجديدة في هذا المجال، تتناول هذه الدورة تطور العالقات العامة في المؤسسات وأهميتها، ووظائف 
العالقات العامة، ودور العالقات العامة في المؤسسة، والوسائل التي تستخدمها العالقات العامة، والتخطيط االستراتيجي في العالقات العامة، إضافة إلى دور العالقات العامة في 
مواجهة األزمات، واألزمة " تعريفها – مستوياتها – تأثيرها "، وكيفية تعامل العالقات العامة مع األزمة )مراحل مواجهتها(، والتعامل مع وسائل اإلعالم خالل األزمة، وكذلك 

كيفية السيطرة على الشائعات.

أهداف الدورة:
المعرفة العميقة لمفهوم العالقات العامة، نظرياته، أدواته، آليات تأثيره، وقدراته الحقيقية.�	
رفع كفاءة اإلداريين العاملين في إدارات العالقات العامة، وتطوير إمكانيات رؤساء األقسام في مجال العالقات العامة.�	
مواكبة أحدث أساليب اإلدارة المتقدمة في العالقات العامة.�	
إطالع المتدربين على نماذج متقنة من اإلدارة المتقدمة للعالقات العامة.�	
ممارسة المهارات االساسية في العالقات العامة فيما يتعلق بوسائل االتصال الشفوي والكتابي وأساليب التحرير واإلخراج واإلنتاج .�	
اكتساب المهارات الالزمة للتحول إلى رجل عالقات عامة ناجح بكل المقاييس.�	
التعرف على المقاييس األساسية في النجاح في مجال العالقات العامة.�	
االستخدام األمثل للتقنيات الحديثة في تطوير عمل العالقات العامة.�	
التعرف على لغة الجسد، الحديث، قراءة الشخصية، فهم المواقف المختلفة واستقراء المستقبل.�	
اآلداب والضوابط الدولية في العالقات العامة.�	
اتقان طرق االتصال الفعال في التعامل مع الجمهور.�	
التعامل األمثل مع القيادات والمسؤولين.�	
صناعة االسم والعالمة التجارية باحتراف.�	
تفعيل عمليّة التقديم والعرض للجمهور .�	
إستعمال مهاراتهم في العالقات العاّمة كأداة ترويجيّة�	

محاور البرنامج:

أحدث النظريات والتطبيقات احلديثة للعالقات العامة:

االتجاهات الحديثة في العالقات العامة�	
التخطيط والتنفيذ باحترافية لخطط العالقات العامة.�	
المهارات الشخصية في قراءة لغة الجسد، ولغة العيون، والتعرف على أنماط البشر.�	
مهارات التعامل مع القيادات والمسؤولين، والبروتوكوالت الرسمية في ذلك.�	
التواصل الفعال، أسسه، قواعده، تطبيقاته.�	
الصورة الذهنية للمؤسسة، قياسها، بناءها، تصحيحها وقيادتها.�	
مقاييس تقييم األداء، نماذج التصحيح والتعديل.�	
التعامل مع وسائل التواصل االجتماعية بمهارة.�	
التعامل مع وسائل اإلعالم والصحفيين.�	
الكتابة الصحفية.�	
مهارات التفاوض�	
مهارات االجتماعات تنظيماً وتنفيذاً ومشاركة.�	
تقييم ردود األفعال.�	
الدبلوماسية في الردود على وسائل اإلعالم واألسئلة اإلعالمية.�	
مهارة سرعة البديهة وبناء الشخصية المؤثرة.�	



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

اإلدارة المتقدمة للعالقات العامة - مستوى التميز ®

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

الـمـواضـيـع الـرئـيـسـيـة :

المفهوم الاشمل للعالقات العامة ودورها ىف المنظمات:

المفاهيم الحديثة لإلعالم، والدعاية، واإلعالن، والعالقات العامة�	

األهداف، والوظائف، والمسئوليات الجديدة للعالقات العامة�	

دور العالقات العامة في إدارة التفاعل بين المنشأة والبيئة�	

الدور االتصايل للعالقات العامة والتسويق يف المنظمات:

أوجه التشابه واالختالف بين أنشطة وأهداف العالقات العامة والتسويق في خدمة �	

المنظمة

تكامل إستراتيجيات العالقات العامة والتسويق في خدمة أهداف المنظمة�	

العالقات العامة ضمن منظومة االتصاالت التسويقية المتكاملة:

جوهر العالقات العامة فى خلق قيمة مضافة للمنظمة ، والجمهور المستهدف�	

تكامل العالقات العامة والتسويق في عملية االتصاالت التسويقي�	

دور العالقات العامة في تقييم القوى المنافسة للمنظمة�	

دور العالقات العامة في اختيار المركز السوقي المتميز�	

التكامل بين العالقات العامة والتسويق في مواجهة المنافسة�	

العالقات العامة واالتصاالت التسويقية يف خدمة المنظمة:

دور العالقات العامة في عمليات التبادل والترويج�	

االتصاالت التسويقية المتكاملة في خدمة المنظمة�	

الواسئل المطبوعة والمضمون اإلعالمي:

أنواع مطبوعات العالقات العامة�	

النشرات اإلخبارية ومضمونها�	

خطوات إعداد الرسالة الصحفية�	

الواسئل المرئية والمسموعة ومواقع التواصل االجتماعي والمضمون 

اإلعالمي:

دور الفيلم التسجيلي في خدمة المنظمة�	

خطوات إعداد الفيلم التسجيلي.�	

طرق كتابة السيناريو والحوار والتعليق الصوتي لخدمة المنظمة�	

االجتماعات ودورها يف الناشط االتصايل المبارش:

اجتماع المنظمة ) االجتماع الكبير(�	

اجتماع حل المشكالت داخل المنظمة�	

اجتماع مواجهة المشكالت الطارئة�	

اللقاءات االجتماعية وأهدافها�	

المعارض ودورها في النشاط االتصالي المباشر:�	

أنواع وأهداف المعارض�	

الدور االتصالي للعالقات العامة في المعارض�	

التسويق االجتماعي خلدمة المنظمة:

المفهوم الحديث للتسويق االجتماعي.�	

تخطيط حمالت التسويق االجتماعي لخدمة المنظمة�	

عروض عملية لنماذج التسويق االجتماعي�	



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 :........................)اإلدارة المتقدمة للعالقات العامة - مستوى التميز ® (

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.


