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مقدمة:
وأفضل  التطورات  بأحدث  المشاركين  لرفد  رئيس  بشكل  الدورة،  هذه  صممت 
الممارسات والتوجهات المستقبلية في مجال االتصال االستراتيجي، إضافة إلى تعزيز 
مهاراتهم وبناء قدراتهم على تطبيق المعرفة المكتسبة وتطوير أدائهم . يعتبر البرنامج 
لتطوير  رئيسياً  رافداً  يوروماتيك،  تطرحه   الذي  الحكومي  االتصال  في  التنفيذي 
مهارات ومعارف موظفي االتصال الحكومي . ويهدف البرنامج إلى تعريف منتسبيه 

على كافة مجاالت االتصال الحكومي األساسية

يقوم البرنامج على أسلوب متطور، يدمج بين الجانبين النظري والعملي بشكل فعال، 
وذلك  للمشروعات،  العملي  والتنفيذ  والنقاشات  التدريبية  الجلسات  بين  الجمع  وعبر 
لتعزيز قدرة المشاركين على فهم المحاور المطروحة، ووضع اآلليات لتطبيقها عملياً، 
العالم.  حول  الحكومي  االتصال  فشل  أو  نجاح  وقصص  الحاالت  دراسات  وتحليل 
االجتماعي  التواصل  لوسائل  االتصالية  الخصائص  على  كذلك  المشاركين  واطالع 
وكيفية االستفادة منها في المؤسسات الحكومية، باإلضافة إلى اكسابهم مهارات التعامل 
مع تلك المواقع االجتماعية فضاًل عن تدريبهم على توظيفها في مجال االتصال الحكومي 
لتعزيز التفاعل بين المؤسسات وجمهورها المستهدف. كما يخدم البرنامج موظفي كافة 
إدارات العالقات العامة وأقسام اإلعالم واالتصال المؤسسي في المؤسسات الحكومية 

والخاصة، وكذلك الصحفيين والمحررين المهتمين بمجال االتصال الحكومي.

اهداف الدورة:
اكتساب الجداريات الالزمة لممارسة أنشطة ومهام االتصال المؤسسي بكفاءة وفعالية

اكتساب المهارات األساسية في االتصال المؤسسي بكفاءة وفعالية
الوقوف على كيفية تحليل البيئة التنظيمية للمنشأة لرفع كفاءة االتصال المؤسسي

التفاعل  لتحقيق  واالجتماعي  الرقمي  االعالم  ومنصات  االتصالية  بالتكتيكات  اإللمام 
بين المنظمة وبيئتها

 القدرة على تطوير وتنفيذ استراتيجية عالقات حكومية تبعا لالحداث
فهم طبيعة اختيار الموضوعات وتحديد برامج االتصال المؤسسي من خالل المنصات 

الرقمية
التدرب على النموذج التطبيقي لالتصال المؤسسي اإلقناعين الفعال

التدرب على استراتيجيات االتصال المؤسسي في األزمات
تزويد المشاركين باالتجاهات الحديثة فى ممارسات العالقات العامة المعاصرة

التدرب على طرق تحديد أهم األساليب والمستخدمات التكنولوجية الجديدة في العالقات 
العامة واإلعالم

إبراز الدور الهام الحديث إلدارة العالقات العامة  الحكومية في التفاعل مع األحداث 
والتحديات.

الفئات المستهدفة:
ممن  وغيرهم  والموظفين  الحكومي  والمشرفين  واالتصال  العامة  العالقات   مدراء 

يؤدون المهام ذات الصلة. 

أسس ومفاهيم االتصال المؤسيس:
	w.مفهوم وتعريف االتصال المؤسسي
	w عناصر االتصال المؤسسي
	w.أهداف االتصال المؤسسي بالنسبة للعاملين
	wأهداف االتصال المؤسسي بالنسبة لإلدارة
	wاألنماط اإلدارية المختلفة في التعامل مع االتصال المؤسسي
	w.معوقات االتصال المؤسسي في البيئات العربية
	w)اآلليات الحديثة في التعامل مع معوقات االتصال المؤسسي )حاالت عملية

االتصال المؤسيس والمجتمعي .. رؤية واسرتاتيجية:
	w.والعالقات المجتمعية )CSR( المسؤولية االجتماعية للمؤسسات
	w )CSR( حالة المسؤولية االجتماعية للمؤسسات
	w.)CSR( التواصل حول المسؤولية االجتماعية للمؤسسات
	w)CSR( مجاالت التركيز الثماني للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات
	w)PR( والعالقات العامة )CSR( المسؤولية االجتماعية للمؤسسات
	wآليات وضع رؤية واستراتيجية االتصال المؤسسي والمجتمعي الفعال
	wمهارات قيادات ومسئولي إدارة االتصال المؤسسي

االتصال المؤسيس و إبداعات تكوين الصورة الذهنية للمؤسسة:
	wدور العالقات العامة في تكوين الصورة الذهنية
	wوظائف اإلعالم المؤثرة في بناء الصورة الذهنية للمنظمات أو للمؤسسات
	wمجاالت التأثير اإلعالمي لبناء الصورة الذهنية
	wاستراتيجيات تحسين الصورة الذهنية
	wالخصائص النفسية واالجتماعية للجمهور المستهدف
	wأساليب تحليل المضمون كأداة لدراسة الصورة الذهنية وتحسينها
	wآليات التسويق االجتماعي في صناعة الهوية وبناء الصورة الذهنية للمنظمة
	w طرق التخطيط لحمالت التسويق االجتماعي الخاصة بصناعة الهوية والصورة

الذهنية للمنشأة

العالقات احلكومية الفعالة: 

	w ما هي العالقات الحكومية الفعالة؟ 
	w استراتيجية العالقات الحكومية 
	wاألخالقيات والمبادئ 
	wالعالقات العامة في ظل التغيرات المعاصرة
	w كيف تدير عالقات الحكومة بنزاهة؟ 
	w الجوانب القانونية
	w مخاطر السمعة 
	wإدارة السمعة 

التقنيات التكنولوجية إلعداد خطة العالقات العامة واالتصال 
المؤسيس:

	wالتخطيط وأنواعه وأهميته
	wمقومات التخطيط اإللكتروني الفعال للعالقات العامة
	wمتطلبات تحقيق آليات العالقات العامة اإللكترونية
	wمميزات وإيجابيات تطبيق األساليب اإللكترونية
	wمعوقات تنفيذ آليات النظم اإللكترونية وسبل التغلب عليها
	wتطبيقات عملية على تنفيذ خطة العالقات العامة إلكترونيا



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 :........................)احدث ممارسات االتصال واإلعالم الحكومي ®(

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.


