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مهارات االتصال والتواصل في المقابالت اإلعالمية ®

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

مقدمة:

تم تصميم هذه الدورة التدريبية لتعزيز وتأصيل  مهارات المشاركين مفاهيم االتصال 
ولغة  الشخصية  أنماط  على  والتعرف  الفعال،  االتصال  اتقان  ومهارات  والتواصل، 
الجسد، ومهارة فن الكالم والسيطرة على الغضب وفهم الذات.كما تناقش مفهوم المقابلة 
اإلعالمية وتعريفها وأنواعها والمهارات المتعلقة بها، وأهمية اإلعالم وقنوات االتصال 
االجتماعي، والركائز األساسية للتعامل مع اإلعالم، والردود الفنية على المقابلة وكتابة 
البيان الصحفي .وستتضمن الدورة تطبيقات عملية لتحقيق أقصى غايات البرنامج وكسر 

حاجز الخوف أثناء المقابالت اإلعالمية.

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركني مع هناية الدورة من:

معرفة أحدث استراتيجيات االستعداد السيكولوجي والنيروسيكيلوجي للتواصل عبر  	
وسائل اإلعالم

معرفة سمات الشخصية الجذابة والناجحة إعالمياَ 	
األداء  	 تلحين  وكيفية  اإلعالمية  المقابالت  أثناء  لألداء  المرافقة  الصوتية  الموسيقا 

فيزيولوجياَ
طرق ضبط التوتر والخوف ألي لقاء أو مقابلة وخاصة الدقائق األولى منها 	
أساسيات الظهور أمام وسائل اإلعالم )تلفزيون، إذاعة، صحافة( 	
كيف تولد شعور ودوافع المتابعة عند المشاهد والمسمع 	
كيفية إضاءة الكلمات وإبهاجها أثناء المقابالت اإلعالمية 	
سبل كبسلة الرسالة اإلعالمية وتوصيلها بأكثر فاعلية وكفاءة 	
اتقان اليات التحدث والحركة والتصرف أثناء المقابلة اإلعالمية والشكل الذي يكفل  	

وصول األفكار والرسائل بشكل فعال ومؤثر

الفئات المستهدفة:
مدراء  اآلتية:  اإلدارية  الوظائف  أصحاب   ، اإلعالم  وسائل  في  بالظهور  للمهتمين 
الصحفيون  والناطقون  اإلعالم  ومكاتب  والتسويق  البشرية  والموارد  العامة  العالقات 

والقادة والمشرفين  وكل أصحاب االهتمام بالتواصل الجماهيري المؤثر والبناء.

الـمـواضـيـع الـرئـيـسـيـة :

الوحدة األوىل:

مدخل إلى اإلعالم 	
شرح تفصيلي لمعادلة االتصال وأنواع اللغات التي تستخدم في المقابالت  	

اإلعالمية
االتصال الشخصية الفعالة، مكونات التواصل، مستويات التواصل 	
بيان تفصيلي بين المحتوى والمحتوي 	
تمارين تمهيدية 	

الوحدة الثانية:

نظريات العقل الباطن والسلوك اآلمن في المقابالت اإلعالمية 	
االستعداد النيروسيكلوجي للتواصل عبر وسائل اإلعالم 	
ضبط اإليقاع والموسيقى الصوتية المناسبة للمقابالت اإلعالمية 	
تمارين عملية 	

الوحدة الثالثة:

األركان الثالثة لتوليد المتابعة عند المشاهد أو المستمع 	
أحدث استراتيجيات وطرق إعداد المادة العلمية 	
السبيل األمثل لتقديم محتوى المادة اإلعالمية 	
دليل االبداع في األداء اإلعالمي 	
تمارين عملية 	

الوحدة الرابعة:

كيف تكون أكثر فاعلية وتأثيراً في المقابالت اإلعالمية، نصائح فّعالة للظهور  	
األمثل في وسائل اإلعالم )قبل المقابلة، أثناء المقابلة، بعد المقابلة(

تمارين عملية 	

الوحدة اخلامسة:

أنواع المقابالت اإلعالمية )مقابالت توك شوز أكشن، المقابالت التثقيفية،  	
المقابالت اإلخبارية المقابالت اإلذاعية(

المؤتمرات الصحفية: أهميتها ودورها، مدى اختالفها، عمل الناطق الصحفي 	



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 االتصال والتواصل في المقابالت اإلعالمية ®( 
 تطوير اسرتاتيجيات يف التواصل مع الجمهور املستهدف ووسائل اإلعالم 

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.


