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مقدمة:

الحديث باســم المؤسســة لوســائل اإلعالم أصبح من الضروريات التي تســاعد المؤسســة على التواصل مع جماهيرها والتعبير الدقيق عنها وعن كل خطتها وأهدافها ومواقفها من 
المستجدات، وألن المتحدث الرسمي والناطق  اإلعالمي للمؤسسة هو همزة الوصل بين المؤسسة واإلعالم فإن قوة أدائه وتمكنه من عرض أفكاره بفاعلية وامتالكه ألدوات التأثير 

واإلقناع الالزمة، ومهاراته في التعامل مع وسائل اإلعالم وأسئلة الصحفيين كلها ترسم صورته وصورة مؤسسته لدى جماهيرها،.

المؤسســات والمنظمــات المؤثــرة والناجحة ال يمكن أن تترك حضورها اإلعالمي للصدفة، إن معرفة كيف ومتى تتفاعل بنشــاط مع الصحافــة هو جزء حيوي من حماية وتعزيز 
سمعة الشركة، سوآءا لدعم األهداف التجارية، أو لسرد قصة الشركة أو توقع ومنع األزمات أو غيرها، المتحدثون الرسميون الجيدون هم سفراء ودعاة أقوياء لعالماتهم التجارية 
ومؤسســاتهم، وذلك باســتخدام وســائل اإلعالم كقناة للتحدث مباشرة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والجمهور األوســع، لذلك تم تصميم   دورة المتحدث الرسمي الفّعال من قبل 
يوروماتيك، لتسليط الضوء على أحد أهم أشكال الحضور اإلعالمي الهام لموظفي العالقات العامة أو اإلعالميين ومدراء األقسام وعدد كبير من الموظفين الذين قد يستدعي األمر 
منه إلقاء كلمة أو التحدث باســم المؤسســة،   ســيغطي هذا البرنامج جميع محاور بناء الشخصية ولغة الجســد و الظهور اإلعالمي الشامل  من حيث الظهور اإلعالمي االجتماعي 
واللقــاءات  التلفزيونيــة والصحفية وإجراء المقابالت والتعامل مع الصحافة المرئية والصوتية والمســموعة والتعامل مع الكاميرا واللقاءات الصوتية اإلذاعية والتعامل مع اإلعالم 

األجنبي.

أهداف الدورة:

لتمكين المشاركين من مهارات المتحدث اإلعالمي البارع وتأهيلهم للتعبير عن مؤسساتهم والتأثير في جماهيرها بما  يحافظ على سمعتها�	
تمرير المعلومات وخطاب الجمهور والخطابة اإلضاءة في الكالم التحكم بالمشاعر تحت الضغط والمؤثرات الخارجية�	
اتقان التّحدث الجماهيري المتقدم – السيطرة على االنتباه�	
تعميق فهم المشاركين بمفهوم اإلعالم وأدواته وقواعد التعامل مع وسائل اإلعالم�	
إكساب المشاركين مهارات التحدث مع وسائل اإلعالم المختلفة�	
اتقان التعامل مع الكاميرا وأساليب بناء الحضور للمتحدث والمقابالت وأساليبها المختلفة�	
اتقان إدارة األزمات اإلعالمية الممكنة الحدوث�	
التدرب العملي للتعاطي مع الصحفيين وأساليب اإلجابة واألسئلة للمؤسسات�	
تعلم لغة الجسد السلبية واإليجابية وخصوصية الحركات في إرسال اإلشارات�	
بناء الصورة الذهنية لما وراء اإلعالم وأساليب الوصول لألهداف�	
التدرب على إلقاء البيانات الرسمية والخطابات باسم المؤسسات�	
اتقان مهارات الحوار التلفزيوني والصحافي�	
الجدارة في التحرير الصحفي وفق نظريات التحرير المعاصر�	
التفكير اإلبداعي في التعامل مع إعالم الرأي واالستقصاء�	
المواصفات الجسدية والحركية الالزمة للتميز اإلعالمي.�	

مخرجات البرنامج:

اتقان مهارات المتحدث الرسمي�	
المقدرة على بناء أجندة إعالمية ولبنات بناء رسائل االتصال�	
القدرة على التعامل مع كل الحيل والفخاخ التي يستخدمها الصحفيون الستخالص المعلومات من المتحدثين الرسمين.�	
اتقان توظيف المنابر اإلعالمية لخدمة أهداف المؤسسات التابعين لها�	
اتقان الدبلوماسية في الحديث والرد على األسئلة وفي التعامل مع جميع المواقف أمام الجمهور أو اإلعالم.�	

المحاور العلمية للبرنامج:

ما هو اإلعالم وما هو االتصال وما هي أهميته؟�	
وسائل اإلعالم واالتصال التقليدية والحديثة .�	
أسس الحوار وفن اإلقناع .�	
دراسة الرأي العام وكيفية صناعته .�	
أنواع المخاطبات )الرسمية وغير الرسمية(�	
خصائص وعناصر التحدث المؤثر وعوامل التأثير السلبي واإليجابي .�	
نماذج ومهارات التحرير اإلعالمي والصحفي المختلفة .�	
إعداد وتقديم البيان الصحفي  واإلعالمي .�	
كتابة وإلقاء الخطب الرسمية .�	
أشكال وفنون االتصال اإلعالمي بالمكاتب الصحفية .�	
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الوحدة االولى:
المتغريات العالمية احلديثة وواقع العالقات العامة يف البيئة العربية

أساسيات العالقات العامة المعاصرة�	
العالقات العامة المعاصرة كنظام متكامل�	
العالقات العامة والتحديات اإلدارية الحديثة�	
اإلبداع واإلبتكار في ممارسة أنشطة العالقات العامة�	
المهارات األساسية لتطوير ممارسات أنشطة العالقات العامة�	
االتجاهات العالمية الحديثة في العالقات العامة �	

الوحدة الثانية:
اآلليات احلديثة يف تطبيق اإلعالم الفعال

مقدمة في اإلعالم وتطور مفهومه�	
وسائل اإلعالم وتكوين الصور الذهنية�	
القيم اإلخبارية وفن صناعة اإلعالم�	
أهمية العالقات العامة في إدارة المنظمات ومؤسسات اإلعالم�	
بناء االتصال الداخلي في مؤسسات اإلعالم�	
العالقات العامة وارتباطها بوسائل اإلعالم�	

الوحدة الثالثة:
طبيعة وأنواع اإلتصال وفنون احلديث

تعريف اإلتصال و طبيعته�	
عناصر اإلتصال و مكوناته�	
أنواع اإلتصال�	
فنون الحديث�	
مهام المتحدث اإلعالمي�	
سمات المتحدث اإلعالمي�	

الوحدة الرابعة:
صفات المتحدث الفعال و آليات جناحه

آليات نجاح المتحدث اإلعالمي�	
مهارات المقابالت اإلعالمية�	
مهارات التحدث أمام الجماهير بأنواعه المتعددة�	
أساليب األحاديث والمقابالت اإلعالمية�	
الكاريزما والمتحدث�	
مهارات التواصل مع الجماهير�	

الوحدة الخامسة:
مهارات المتحدث الرسمي يف إدارة اآلزمات

األزمة )مفهوم األزمة– عوامل نشوء األزمة – مراحل األزمة – دورة حياة األزمة �	
– آثار األزمة(

إدارة العالقات العامة لما قبل األزمة�	
إدارة العالقات العامة أثناء األزمة�	
إدارة العالقات العامة لما بعد األزمة�	
المتحدث الرسمي وتكوين الصورة الذهنية اإليجابية وقت األزمات�	
أساليب رفع كفاءة وفعالية مهارات المتحدث الرسمي في إدارة األزمات�	

تأسيس قواعد البيانات المتطورة وشبكات االتصال الصحفية الفعالة .�	
كيف تنشئ مكتبا صحفيا وغرفة عمليات دائمة في مؤسستك؟�	
مهارات مدير المكتب اإلعالمي وشروط العاملين فيه .�	
المكتب اإلعالمي الرسمي جزء من المؤسسة الدبلوماسية العامة.�	
المقارنة بين عمل الناطق الرسمي ومدير العالقات العامة .�	
المهارة الضرورية في االستماع واإلنصات المؤثر .�	
مهارات الظهور اإلعالمي .�	
كيفية اكتساب جوالت الجدال واإلثارة الصحفية؟�	
المهارات األساسية للمتحدث الرسمي .�	
العالقة الحاكمة بين المتحدث الرسمي والجمهور .�	
أنواع الدعاية )نافعة- ضارة(، كيف تسّوق لمؤسستك.�	
وكيف تتصدى للخصوم؟�	
كيفية اإلعداد لحوارات المتحدث الرسمي .�	
االستعداد للمناظرات والمعارك اإلعالمية .�	

كيف تتعامل مع األنباء السيئة عن مؤسستك؟�	

الفئات المستهدفة:

المتحدثين الرسميين .�	

المتحدثون �	 والخاصة  الرسمية  الكبرى  المؤسسات  بأسماء  الرسميون  المتحدثون 

السياسيون بأسماء السفارات والخارجيات الدولية واإلقليمية .

وأعمال �	 اإلعالنية  والحمالت  واالعالم  العامة   العالقات  بمجال  المعنيين  كافة 

التسويق والترويج والدعاية.

مدراء المؤسسات والقادة  الذين يتعرضون لمواجهة وسائل اإلعالم.�	

والوزارات �	 والدوواين  اوالملكية  الرئاسية  القصور  بأسماء  اإلعالميون  المتحدثون 

والهيئات الدولية العربية واألجنبية

المتحدثون الرسميون بأسماء الشركات التجارية الكبرى والبنوك والمؤسسات المالية�	

كافة العاملين في المكاتب  اإلعالمية والصحفية في القطاعين العام و الخاص.�	

القائمين بأعمال السكرتارية الصحفية في القطاعين العام و الخاص.�	

السفراء و الوزراء و كل القيادات في القطاع الخاص و العام .�	

كافة المرشحين لشغل المناصب السابقة.�	



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

)مهارات المتحدث اإلعالمي والناطق الرسمي ®( 
املستوى االحرتايف للناطق اإلعالمي واملتحدث الرسمي

التــاريــخ :........................

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.


