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فنون القیادة واالبتكار في العالقات العامة

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

مقدمة:

القيادة االستراتيجية واإلدارة في العالقات العامة المعاصرة، تم تصميم هذه الدورة لتعلم كيفية إنشاء هوية متماسكة للشركات والمؤسسات والتنبؤ بالمخاطر والحد منها ووضع 

خطة أزمة واستراتيجية إلدارة المخاطر، واكتشف كيفية تنفيذ استراتيجيات المسؤولية االجتماعية للشركات المستدامة وإنشاء خطط اتصاالت إعالمية استراتيجية للتفاعل بفعالية 

مع السوق المستهدف وأصحاب المصلحة،  واكتشف مكونات استراتيجية العالقات العامة والحكومية، وكيفية تحديد األهداف واألهداف وكيفية قياس النجاح .

 وسيطور المشاركون مهارات عليا في صياغة استراتيجية التواصل ، والعمل الجماعي الدولي، واالتصاالت المتعددة الثقافات. كما سيناقش هذا البرنامج مواضيع مهمة أخرى 

مثل اإلعداد لمعالجة أزمات العالقات العامة وكيفية إعادة تشكيل صورة المنظمة واستعادة السمعة الحسنة. ان القادة الفعالون في مجال العالقات العامة قادرون على التخطيط لسوق 

سريعة التطور واالستجابة لها. ستمكنك هذه الدورة من توقع كيفية تطور احتياجات العمالء، ووضع االستراتيجيات وفقا لذلك في كل خطوة على الطريق. 

اهداف الدورة:

التعرف على ماهية وأهمية العالقات العامة في ظل التحديات الجديدة�	

عرض مفصل ألهل المصادر الخارجية بشكل عام والتي يمكن اللجوء إليها للقيام بأعمال العالقات العامة�	

بناء السمعة من خالل الثقة والشفافية في العالمة التجارية �	

كيفية التعامل مع األزمات والكوارث�	

ممارسة قواعد البروتكول والمراسم واإليتيكيت محليا ودوليا�	

االستفادة من إمكانيات المعلومات لخدمات أعمال العالقات�	

الـمـواضـيـع الـرئـيـسـيـة :

اسرتاتيجيات القيادة:
 فهم أهمية القيادة  وتقديم التوجيه لفريقك  وخلق الثقة في فريقك . �	
 بناء الروح المعنوية والدافع في فريقك . �	
 كيفية إنشاء شبكة من جهات االتصال، واألشخاص الذين يمكن أن تعمل بمثابة �	

وظائف االستماع داخليا وخارجيا . 
 كيفية بناء التحالفات. العثور على المؤثرين الرئيسيين، والخبراء، والقدرة على �	

جعل األمور تحدث. 
 كيفية التعرف على إنجازات فريقك ومكافأتها واالحتفال بها . �	
 كيفية التركيز على النتيجة بدال من العملية في كل حالة . �	
 تحويل القرارات إلى واقع وتحمل مسؤولية القرارات .�	

العالقات العامة يف بيئة متغرية:
نشأة وتطور العالقات العامة�	
تعاريف العالقات العامة�	
تعريف نطاق العالقات العامة�	
أهداف العالقات العامة�	
إرشادات ألخصائيي العالقات العامة�	
حمالت العالقات العامة�	
أدوار العالقات العامة ووجهات النظر الجديدة�	
دور العالقات العامة في بناء ودعم صورة وسمعة المؤسسة�	

الشؤون العامة االستراتيجية والعالقات الحكومية :�	
 وضع استراتيجية حكومية واستراتيجية للشؤون العامة �	
 فهم مبادئ الشؤون العامة والعالقات الحكومية �	
 تحليل أصحاب المصلحة وإدارته في الشؤون العامة �	
 فهم ورسم خرائط للشؤون العامة والمناظر السياسية �	
 الدعوة وتحديد المواقع: وضع برنامج حكومي وبرنامج للشؤون العامة �	
 تحديد أهداف مؤسستك وأعمالها بفعالية مع أصحاب المصلحة �	
 استخدام النفوذ واإلقناع لدفع الرسائل الخاصة بك �	
 استخدام قنوات االتصال لبرنامج الشؤون العامة �	
 إدارة التعامل مع المسؤولين الحكوميين والسياسيين – مع عناصر البروتوكول �	
 تحديد وفهم أهدافك: الوصول إلى صناع القرار المناسبين �	
 تطوير استراتيجيات االتصاالت الصحيحة والرسائل على الهدف مع المسؤولين �	

الحكوميين 
 االتصاالت االستراتيجية للشؤون الحكومية وإدارة وسائل اإلعالم للتأثير �	
 أدوات وتكتيكات العالقات العامة اإلبداعية لتوليد الدعاية �	
 بناء عالقات مع الصحفيين لتأمين التغطية الصحفية لمبادرات الشؤون العامة �	
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EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
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تنفيذ اسرتاتيجية مستدامة للمسؤولية االجتماعية للرشكات 
وعالقات أصحاب المصلحة:

 المنظورات الحالية للمسؤولية االجتماعية للشركات - إعداد المشهد للقضايا �	
الحالية 

 كيف تتغير استراتيجيات المسؤولية االجتماعية للشركات وتتطور �	
 النهج االجتماعية والبيئية للمسؤولية االجتماعية للشركات * المصطلحات �	

المرتبطة المسؤولية االجتماعية للشركات 
 ضمان المسؤولية االجتماعية للشركات يساعد على بناء المساواة في العالمة �	

التجارية وتعزيز الثقة والقيم 
 المسؤولية االجتماعية للشركات كجزء ال يتجزأ من االتصاالت الداخلية الخاصة �	

بك 
 المسؤولية االجتماعية للشركات كأداة استراتيجية لتعزيز مشاركة أصحاب �	

المصلحة 
 أفضل السبل إليصال أفكار وبرامج المسؤولية االجتماعية للشركات - �	

استراتيجيات االتصاالت الخارجية 
 دراسات حالة: أمثلة على الممارسات الجيدة للمسؤولية االجتماعية للشركات من �	

حيث المنظورات االجتماعية والبيئية. 

إدارة المخاطر واألزمات:
 فهم أنواع المخاطر المختلفة �	
 عملية وفوائد إدارة المخاطر �	
 استكشاف تقنيات تقييم المخاطر �	
 عواقب عدم إدارة المخاطر �	
 تأثير وسائل التواصل االجتماعي وتعريض عالمتك التجارية للمخاطر �	
 التخطيط ألزمة �	
 أهمية خطة األزمة �	
 إدارة األزمات - االستجابة ألزمة - الخطوات �	
 تجميع فريق األزمات �	
 أهمية القيادة خالل األزمات �	
 أهمية االتصاالت الداخلية أثناء األزمات �	
 وضع خطة اتصاالت األزمات �	
 إدارة اإلعالم أثناء األزمات - وسائل اإلعالم واالتصاالت في األزمات خالل �	

المرحلة الحادة من األزمة 
 بيانات مسبقة اإلعداد عن عقد الرسائل واالتصاالت اإلعالمية �	
 إدارة السمعة والمراقبة االجتماعية خالل األزمات �	

إدارة احلمالت اإلعالمية وكتابة البيان الصحفي:
 أنواع مختلفة من وسائل اإلعالم - التقليدية والرقمية �	
 إنشاء قائمة جهات االتصال اإلعالمية وبناء عالقتك مع الصحفيين �	
 ما الذي يصنع قصة جيدة؟ �	
 كتابة بيانات صحفية مقنعة ومقنعة �	
 فهم أسلوب الكتابة لمختلف المنشورات والجماهير �	
 استخدام النبرة الوقائعية المناسبة والتوازن الخاص ب البيانات الصحفية �	
 اللبنات األساسية، والمحتوى والهيكل: عنوان موثوق به، فقرة رئيسية، فقرات �	

متابعة، فقرة قاطعة، اقتباسات، مالحظات للمحررين 
 تنظيف قواعد اللغة وأسلوب الكتابة�	
 كيفية جعل البيان الصحفي الخاص بك تبرز من الحشد �	
 لماذا يتم رفض المواد والحصول على التوقيت الصحيح �	
 االستخدام الفعال للصور الفوتوغرافية �	
 النظر في أمثلة من البيانات الصحفية -- الجيد والسيئ �	

 طرق التسليم للصحافة – قنوات التوزيع وكيفية و أي وكاالت إعالمية �	
 جعل المواد الخاصة بك أكثر جاذبية واالستيالء على االهتمام �	
 تطوير استراتيجيات إعالمية تحقق نتائج �	
 تقنيات الوصول إلى العالمة التجارية باستخدام وسائل اإلعالم الرقمية �	

واالجتماعية لحمالتك اإلعالمية 
 تأطير وإعادة تأطير الرسائل لوضع عالمتك التجارية بشكل فعال �	

التعامل مع واسئل اإلعالم:

القائد والجمهور�	
فرص التغطية اإلعالمية بوسائل اإلعالم المرئية والمسموعة�	
استخدام المواد الخاصة بالملف الوثائقي�	

تكنولوجيا المعلومات وحتسني األداء:

شبكة المعلومات )المحلية الدولية( الفرص والمخاطر�	
فن تصميم وإعداد المواد اإلعالمية�	
تصميم صفحات خاصة بالعالقات العامة على الشبكات الدولية للمعلومات�	
فن استطالع الرأي العام�	
إعداد قواعد بيانات خاصة بالعالقات العامة الدولية�	

العالقات العامة وقواعد الربوتوكول:

طبيعة البشر واحتياجاتهم اإلنسانية�	
مهارات وآداب االستقبال والتوابع�	
أنماط كبار الشخصيات�	
مهارات إعداد وصياغة الدعوات والتحضير لإلجتماعات والندوات�	
زيارات الشخصيات المهمة�	
مختبر عملي في إدارة العالقات العامة�	

إدارة احلمالت اإلعالمية وكتابة البيانات الصحفية:

 أنواع وسائل اإلعالم - التقليدية والرقمية �	
 إنشاء قائمة جهات االتصال الخاصة بالوسائط وبناء عالقتك مع الصحفيين �	
 كتابة بيانات صحفية مقنعة ومقنعة �	
 فهم أسلوب الكتابة لمختلف المنشورات والجماهير �	
 استخدام نغمة واقعية مناسبة وتوازن خاص للبيانات الصحفية �	
 تنظيف قواعد اللغة وأسلوب الكتابة �	
 النظر في أمثلة من البيانات الصحفية – الجيد والسيئ �	
 طرق إيصال إلى الصحافة – قنوات التوزيع و كيف وما هي الوكاالت اإلعالمية �	
 جعل المواد الخاصة بك أكثر جاذبية وانتزاع االنتباه �	
 تطوير استراتيجيات إعالمية تحقق نتائج �	
 تقنيات الوصول إلى العالمة التجارية باستخدام وسائل اإلعالم الرقمية �	

واالجتماعية لحمالتك اإلعالمية



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 :........................)فنون القیادة واالبتكار في 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.


