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المقدمة:
ستأخذك هذه الدورة خطوة بخطوة للتعرف على أفضل المناهج والممارسات في  إدارة العالقات العامة،  وباتباع هذه الخطوات سيتمكن أخصائيو العالقات العامة من تحقيق النتائج 

التي يمكن قياسها واإلسهام بشكل مباشر في نجاح المؤسسة من خالل تعزيز سمعتها وتحسين عالقاتها. وتعرض هذه الدورة أساسيات العالقات العامة، وكيف أن التعامل االحترافي 

والدبلوماسي يساعدك على فهم العالقات وبناء الصورة الذهنية اإليجابية. فقد يتعرض أخصائيو العالقات العامة لمواقف صعبة ومربكة، وبالتالي ستمكنك هذه الدورة من تطوير 

المهارات الالزمة لتقديم خطط عملية وقابلة للتحقيق وكسب ثقة اإلدارة.

يهدف هذا البرنامج الى تعريف المشاركين على افضل ممارسات العالقات العامة، تنمية المهارات اإلدارية والسلوكية في العالقات العامة، تنمية مهارات المشاركين في ادارة 

العالقات العامة االلكترونية، تنمية مهارات البروتوكوالت وفن االتيكيت والتعامل مع كبار الزوار ألخصائي العالقات العامة، تخطيط واعداد خطة استراتيجية للعالقات العامة ، 

مراحل تكوين الصورة الذهنية، وتخطيط  وإدارة برامج الصورة الذهنية للمؤسسة.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

وصف وظائف العالقات العامة في بيئة متغيرة 	

تخطيط وتنظيم برنامج للعالقات العامة باالطالع على المهام الرئيسية لمهنة العالقات العامة 	

ممارسة مهارات االتصال األساسية والضرورية ألداء مسؤوليات العالقات العام 	

تحديد دور العالقات العامة في دعم صورة وسمعة المؤسسة 	

إظهار تفهما أعمق ألسس االتصال الفعال مع الجمهور داخل المؤسسة وخارجها 	

الكفاءة في  تخطيط وإدارة  برامج الصورة الذهنية للمؤسسة 	

الفئات المستهدفة:
المدراء والمشرفون والعاملون في مجال العالقات العامة وكذلك كبار الموظفين الذين تتطلب مسؤولياتهم التواصل والتفاعل مع كل من الجمهور الداخلي والخارجي.

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 	



العالقات العامة والتواصل:
  التواصل مع الجمهور داخل المؤسسة وخارجها 	
  عناصر التواصل الرئسيسة 	
  االنتشار واآلثار 	
  ما الذي يجعل التواصل فعال في العالقات العامة 	
  وظائف التواصل 	
  التغلب على حواجز التواصل 	
  التواصل غير اللفظي 	
  قدرة أخصائيي العالقات العامة في التواصل 	

دور أخصائيي العالقات العامة يف التعامل مع اجلمهور داخل المؤسسة 
وخارجها:

  فهم الشخصيات الصعبة 	
  التعامل مع الشخصيات الصعبة 	

مهارات التواصل الكتايب:
  أنواع التواصل الكتابي 	
  أساسيات الكتابة 	
  وسائل التواصل الكتابية 	
  إعداد البيان الصحفي 	
  كتابة وإنتاج النشرات اإلخبارية 	
  تصميم وإنتاج الكتيبات 	
  إعداد المقاالت للمجالت 	

مهارات التواصل اللفظي:
  أنواع التواصل اللفظي 	
  كيفية إعداد عرض تقديمي / خطاب 	
  التمرن على العرض التقديمي / الخطاب 	
  مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي عند القيام بالعرض التقديمي 	

المؤمترات الصحفية:
  تعريف المؤتمر الصحفي 	
  لماذا يتم عقد مؤتمر صحفي 	
  كيفية إعداد وعقد  المؤتمر الصحفي 	
  كيفية إعداد البيان الصحفي 	
  بناء عالقات جيدة مع االعالم 	
  مبادئ التعامل مع وسائل االعالم عند حدوث األزمات 	

المهارات االتصالية واالعالمية المطلوبة الخصاىئ العالقات العامة:
مهارات االتصال الفعال لوظيفة العالقات العامة 	
مهارات تخطيط وتنظيم أعمال العالقات العامة 	
المهارات السلوكية لمسؤولى العالقات العامة 	
مهارات االقناع والتأثير 	
المهارات االعالمية 	
الكاريزما والشخصية 	
مهارات التعامل مع الجمهور 	

العالقات العامة والدعاية والرأي العام:

 كيفية بناء دعاية جيدة للمنظمة 	
استخدام قياس الرأى العام لتحسين األداء 	
تحسين قوة االتصاالت فى المنظمة 	
عالم العالقات المتغير فى شبكات التواصل االجتماعى 	
اإلتجاهات االستراتيجية إلدارة العالقات العامة 	

مهارات الربوتوكول واالتيكيت والمراسم الخصاىئ العالقات العامة:

مفهوم االتيكيت وآداب التعامالت اإلنسانية 	
المواقف العارضة فى التعامالت الشخصية 	
مهارات التعامل مع كبار الشخصيات 	
المواصفات المطلوبة للقائم بأعمال العالقات العامة والمراسم 	
المهارات السلوكية فيما يتعلق بآداب التحية والتعارف وآداب المجامالت 	
المراسم  	
برتوكوالت مصافحة كبار الشخصيات وطريقة الجلوس معهم 	

مفهوم الصورة الذهنية:

تعريفات الصورة الذهنية للمؤسسة  	
أنواع الصورة الذهنية      	

مزايا الصورة الذهنية اإلجيابية للمؤسسة:

الهوية المؤسساتية وبناء الصورة الذهنية 	
مثال على هوية المنظمة 	
مثال على شخصية المنظمة 	
العوامل المؤثرة في تكوين الصورة الذهنية للمنظمة 	

مراحل تكوين الصورة الذهنية:

النظام التمثيلي 	
البرامج العقلية العليا 	
عملية بناء الصورة الذهنية للمؤسسة 	
العناصر التي تؤثر في تشكيل الصورة الذهنية 	

ختطيط براجم الصورة الذهنية للمؤسسة:

التسويق الداخلي 	
ماهية التسويق الداخلي 	
العناصر الخمسة الرئيسية للتسويق الداخلي 	
لماذا نقوم بالتسويق الداخلي 	
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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 :........................)األخصائي المعتمد في العالقات العامة وتكوين الصورة الذهنية ®( 

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.


