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مقدمة:
إن التدفق العالمي الحر للمعلومات والعولمة والسرعة التي يتممن خاللها نشر األخبار عبر وسائل التواصل االجتماعي جعلت من مجاالت العالقات العامة والتسويق ضرورة 
ألي عمل أو منظمة حكومية أو شركة خاصة .ستتناول هذه الدورة أحدث االتجاهات والتقنيات المستخدمة اليوم في صناعة العالقات العامة مع تسليط الضوء على التحوالت التي 
حدثت في الممارسة، من خالل عدة محاور تدريبية  مربوطة ببيئة العمل وهي: دور العالقات العامة واإلعالم في المؤسسة والمجتمع في وضع الخطط اإلعالمية الالزمة لتوعية 
المجتمع والشركاء والجهات المعنية والمستفيدة المرتبطة بالمؤسسة، فهم وتطوير االبتكار واإلبداع في إدارة العالقات العامة واإلعالم واألسلوب األمثل في التواصل الفعال مع 
كافة األطراف داخل وخارج المؤسسة، شاماًل ذلك التواصل التقليدي والرقمي. باإلضافة إلى أخالقيات المهنة وكيف يمكن أن تنجح إدارة العالقات العامة واإلعالم في المؤسسة 

في عكس الصورة الحقيقية للمجتمع.

فوائد الحضور:
فهم واستخدام أحدث االتجاهات في ممارسات وسائل التواصل االجتماعي�	
عزز وصقل مهاراتك في صياغة وتنفيذ خطط اتصاالت استراتيجية ناجحة�	
إعداد وتقييم وصياغة وإدارة حمالت االتصاالت الناجحة في األزمات وحمالت العالقات العامة ذات الصلة�	
تعلم قوة االتصاالت غير اللفظية واالستماع النشط�	
تطبيق اإلقناع والتأثير من خالل تقنيات العالقات العامة�	
فهم وتحليل واستنباط المفاهيم األساسية للعالقات العامة من أجل تدريب ممارسي المستقبل بنجاح�	

أهداف البرنامج:
هيدف الربناجم التدريىب التعرف عىل:

تهدف الدورة التدريبية إلى تزويد المشاركين بمهارات األداء المتميز فى استراتيجيات العالقات العامة والتحول من الفكر التقليدى للعالقات العامة إلى األداء الذى يخدم توجه �	
المؤسسات الحديثة .

تزويد المشاركين باالستراتيجيات الحديثة للتعامل وكسب الجمهور الداخلى والخارجى للمنظمة .�	
تعريف المشاركين على دور العالقات العامة فى خلق التميز المؤسسى .�	
تنمية المهارات فى تخطيط برامج العالقات العامة المتكاملة .�	
تبادل الخبرات بين المشاركين للخروج بمنهجيات استراتيجية لتطوير إدارة العالقات العامة .�	
الترويج والدعم الستراتيجيات العالقات العامة فى إدارة األزمات .�	
الوصول إلى الجمهور عبر االنترنت .�	
جمهور العالقات العامة والجمهور .�	
العالقات العامة واساليب االتصال .�	
إدارة األزمات االعالمية .�	
استراتيجيات المراسم والبروتوكول فى مجال العالقات العامة .�	
دور مسؤولى العالقات العامة كعامل مؤثر فى إدارة األزمات .�	
استراتيجيات االتصال لوظيفة العالقات العامة . �	
التعرف على مراحل العالقات العامة... وبلورة وظائف العالقات العامة وتحديد المتطلبات الالزمة ألدائها.�	
تنمية مهارات استقبال وتوديع الزوار فى المناسبات الرسمية وغير الرسمية .�	
التنظيم االستراتيجى لوظيفة العالقات العامة�	

الفئات المستفيدة:
مديرو إدارة العالقات العامة .�	
المسؤولون عن العالقات العامة بالقطاعات بالقطاعات الحكومية .�	
المسؤولون عن المراسم واالتيكيت والبروتوكول .�	
من لديه اهتمام بتلك الموضوعات الهامة .�	
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الـمـواضـيـع الـرئـيـسـيـة :

االستراتيجيات المعاصره في
ادارة العالقات العامه - 10 أيام ®

العالقات العامة المعارصة ) مفهومها – أهدافها – أهميهتا (:

معني العالقات العامة ومفهومها�	
تعريف العالقات العامة والمفاهيم األخرى المرتبطة بها�	
العوامل المساعدة على بروز أهمية العالقات العامة�	
أهداف العالقات العامة�	
أهمية العالقات العامة�	
شروط ومواصفات المشتغلين بالعالقات العامة�	

براجم العالقات العامة:

أهمية برامج العالقات العامة�	
أنواع برامج العالقات العامة�	
بعض برامج العالقات العامة�	
تخطيط برامج العالقات العامة�	

خصائص ومهارات رجل العالقات العامة الفعال:

مهارات رجل العالقات العامة�	
الخلفية االعالمية التى يجب توافرها فى رجل العالقات العامة�	
شخصية مسؤولى العالقات العامة�	
استراتيجيات االتصال الفعال لوظيفة العالقات العامة�	
المهارات السلوكية لمسؤولى العالقات العامة�	
مهارات التعامل مع اآلخرين�	
إدارة الذات�	
إدارة العالقات التبادلية�	

مجهور العالقات العامة وااسليب التأثري:

االتصال بالجمهور الداخلية�	
االتصال بالجمهور الخارجى ) مراحل استمالة وإقناع الجمهور الخارجى (�	
األنماط المختلفة للبشر واستراتيجية التعامل معها�	
أدوات االتصال مع الجمهور�	
مهارات االنصات الفعال�	

االسرتاتيجيات المعارصة 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�	

المهارات االعالمية لمسؤوىل العالقات العامة:

ما هى الحمالت االعالمية�	
تخطيط الحمالت االعالمية�	
القواعد الحاكمة لتطوير األداء االعالمى�	
تنظيم المؤتمرات الصحفية وإصدار البيانات اإلعالمية�	
حاالت عملية وورش عمل�	

التكامل بني العالقات العامة واإلعالم:

المزيج المثالى لزيادة فاعلية األداء االعالمى�	
فهم الذات اإلنسانية�	
اإلعالم والعالقات العامة�	
اتيكيت الحديث والكالم�	
كيفية التعامل مع النقد�	
كيفية توصيل رسالة ممتازة للجمهور الداخلى والخارجى�	

مهارات الربوتوكول واالتيكيت والمراسم:

مفهوم االتيكيت وآداب التعامالت اإلنسانية�	
المواقف العارضة فى التعامالت الشخصية�	
مهارات التعامل مع كبار الشخصيات�	
المواصفات المطلوبة للقائم بأعمال العالقات العامة والمراسم�	
المهارات السلوكية فيما يتعلق بآداب التحية والتعارف وآداب المجامالت�	

اسرتاتيجيات العالقات العامة ىف إدارة األزمات:

دور مسؤولى العالقات العامةكعامل مؤثر فى إدارة األزمات�	
االعتبارات الواجب مراعاتها عند التعامل مع االعالم فى المواقف األزموية�	
العالقات �	 مسؤولى  ودور  المحتملة  باألزمات  بالتنبؤ  المرتبطة  الحديثة  االساليب 

العامة فى هذا الشأن
كيف يتم اختيار الفريق اإلعالمى إلدارة األزمات�	
اساليب التعامل مع الشائعات�	

اسرتاتيجيات العالقات العامة ىف إدارة المعارض والمؤمترات الدولية:

االساليب العلمية الحديثة لتخطيط وتنفيذ المؤتمرات�	
المعارض والعروض التجارية�	
المواد الدعائية ونشرات المعرض�	
إدارة المعارض والمؤتمرات الدولية�	
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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 :........................)االستراتيجيات المعاصره في ادارة العالقات العامه - 10 أيام ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 5400 دوالر أمريكي للشخص الواحد

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.


