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مقدمة:
ستتعلم  التدريبية،  الدورة  هذه  في  العامة،  العالقات  حمالت  وتقييم  وتنفيذ  تخطيط 
أدوات وأساليب تطوير خطة عالقات عامة لحمالت ومعارف ومهارات طويلة المدى 
التحديات  كما ستدرس  ناجحة.  عامة  لبناء وتصميم حمالت عالقات  المدى  وقصيرة 
التدريبية  الدورة  هذه  تساعدك  العامة.  العالقات  حملة  في  تحدث  قد  التي  واألزمات 
على تطوير ثقتك لتخطيط وإدارة حمالت عالقات عامة فعالة وإتقان حمالت العالقات 
مهمة  مواضيع  مناقشة  أيًضا  سيتم   . الشركة  او  المؤسسة  استراتيجية  لتحقيق  العامة 
على  والحفاظ  األهداف  لتوضيح  للمؤسسة  العامة  العالقات  حملة  أهمية  مثل  أخرى، 
التفاعل مع الجمهور المستهدف بشكل شامل خالل هذه الدورة التدريبية. في نهاية هذا 
الدورة سيتمن المشاركين من تطبيق المعرفة والمهارات لتوزيع حملة العالقات العامة 

والتواصل معها وتنفيذ حملة عالقات عامة ناجحة. 

أهداف الدورة:
	wالتعرف على المفاهيم العامة والقواعد األساسية للعالقات العامة
	w. التميز في تصميم حمالت العالقات العامة
	w. إدارة حمالت التوعية وبحوث التغذية الراجعة
	w. دراسة دور البرامج التي تقيمها العالقات العامة بإظهار الصورة للمؤسسة
	w.اجادة طرق التعامل مع األحداث المفاجئة
	w.اتقان مهارات التخطيط والتنفيذ وفق الموارد البشرية والمالية المتاحة
	wالتعرف على المعوقات التي تحول دون تحقيق برامج العالقات العامة ألهدافها

محاور البرنامج:

	wتعريف المفاهيم العامة المتعلقة بالعالقات العامة
	wكيفية التخطيط لبرامج وأنشطة العالقات العامة
	wصياغة أهداف الخطة والرسائل األساسية منها
	wأنواع الجمهور المستهدف
	wإلطار الزمني والمواعيد النهائية
	wتوظيف األموال وفق الميزانية المحددة
	wطرق توزيع المهام وفق الكادر المتاح
	wخطوات تنفيذ البرامج وتطبيقها على أرض الواقع
	wقياس مدى فعالية البرامج التي تقيمها العالقات العامة

لفئات المستهدفة:

	wمسؤولي ورؤساء اقسام العالقات العامة
	wمسؤولي ورؤساء اقسام االعالم
	wمسؤولي الفاعليات
	wالراغبين في ممارسة حمالت العالقات العامة بإحترافية

تطور أنشطة ومحالت العالقات العامة:
	wالعالقات العامة المعاصرة
	wأهمية أنشطة العالقات العامة
	wوسائل تقنيات العالقات العامة
	w أنواع حمالت العالقات العامة
	wمناهج حمالت العالقات العامة
	wماهية العمليات واإلقناعية ونشاطاتها

تنظيم فاعليات العالقات العامة:
	wالتعريف بمفهوم الفاعلية
	w أهمية تنظيم الفعاليات
	wأسس اعداد المؤتمرات و الندوات
	w)مراحل تنظيم المؤتمر )المخطط العام
	wتنظيم وتوصيف عمل لجان المؤتمر\ الفعالية
	w)تشكيل اللجان )اللجنة التحضيرية - اللجان الفرعية )التنفيذية
	wمهام اللجان االعالمية- المالية
	wتحضير الدعوات والمطبوعات والرسائل األلكترونية

محالت العالقات العامة عرب االعالم اجلديد:
	wأهداف حمالت العالقات العامة
	wأساسيات حمالت العالقات العامة
	wالتخطيط لحمالت العالقات العامة
	w تنفيذ حمالت العالقات العامة
	w تقييم آثار حمالت العالقات العامة
	w خصائص االتصال الجماهيري
	wخصائص الوسائل االتصالية الحديثة

الراسئل اإلعالمية ومحالت التوعية:

	wخصائص الرسائل االقناعية
	w بناء الرسائل االقناعية
	w  األستماالت المؤثرة التي تحتويها الرسائل الخاصة بالحملة
	w األساليب الفعالة في صياغة الرسائل الخاصة بالحملة
	w طرق تنظيم الرسائل الخاصة بالحملة
	wاستراتيجيات تنظيم الرسائل الخاصة بالحملة

تصميم وختطيط محالت العالقات العامة:

	w تحديد المشكلة
	wتحديد األهداف واالستراتيجيات
	wتحديد الجمهور المستهدف
	w تحديد العوامل األخرى المحيطة
	w تحديد الوسائل والقنوات االتصالية
	w تحديد الرسائل االتصالية
	w  تحديد الميزانية وكيفية الحصول عليها
	w  الجدولة واإلدارة والتنفيذ
	wالتقييم



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 :........................)تخطيط وتنفيذ وتقييم حمالت 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.


