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مقدمة:

التواصل، إن المعرفة  العامة ومهارات  الكاملة للعالقات  العامة "  لتمكين المشاركين مع المعرفة  المتقدمة  " اإلبداع في االتصاالت والعالقات  التدريبية  الدورة  تم تصميم هذه 

العامة واالتصال  بالعالقات  يتعلق  فيما  بأدوار ومسؤوليات أعلى  للقيام  الالزمة  المهارات  المشاركين بجميع  التدريبية سوف تزود  الدورة  المكتسبة من خالل هذه  والمعلومات 

والعالقات إعالمية ، عالوة على ذلك، ستساعد هذه الدورة  على معرفة افضل الممارسات والمنهجيات الرئيسة العالقات العامة والعالقات اإلعالمية في بناء سمعة إيجابية وصورة 

العالمة التجارية للمؤسسة  في أعين الجمهور.

تغطي هذه الدورة ، احدث االتجاهات والتقنيات المستخدمة اليوم في صناعة العالقات العامة مع تسليط الضوء على التحوالت في الممارسة،  تقنيات البحث النوعي والكمي؛ 

أفضل الممارسات في مجال االتصال الداخلي والخارجي؛ بناء العالقات اإلعالمية؛ اتصاالت االزمة،  تقييم وقدرة العالقات العامة على التأثير على الحد األدنى؛ بناء خطة اتصال 

استراتيجية قائمة على السلوك، المفاهيم والتقنيات األساسية التي تكمن وراء انضباط االتصاالت المهنية،  سوف تتقن المجموعة الكاملة من األدوات العملية وأفضل الممارسات 

التي يستخدمها محترفو االتصاالت الفعالون لتشكيل السمعة والتأثير على أصحاب المصلحة من خالل وسائل اإلعالم وعبر اإلنترنت والمشاركة المباشرة.

اهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wوصف وظائف العالقات العامة في بيئة متغيرة

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

	wممارسة مهارات االتصال األساسية والضرورية ألداء مسؤوليات العالقات العام

	wفهم واستخدام أحدث االتجاهات في ممارسات االتصاالت والعالقات العامة

	wتعزيز وصقل مهاراتك في صياغة وتنفيذ خطط االتصاالت االستراتيجية الناجحة

	wإعداد وتقييم وصياغة وإدارة حمالت االتصاالت في األزمات والعالقات العامة ذات الصلة

	wتعلم قوة االتصاالت غير اللفظية واالستماع النشط

	wتطبيق اإلقناع والتأثير من خالل تقنيات العالقات العامة

	wفهم وتحليل واستنباط المفاهيم األساسية للعالقات العامة

	wممارسة مهارات االتصال األساسية والضرورية ألداء مسؤوليات العالقات العامة

	wتحديد دور العالقات العامة في دعم صورة وسمعة المؤسسة

الفئات المستهدفة:

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

المنهجية:

تستخدم هذه الدورة مزيجاً من تقنيات التدريب التفاعلية بما في ذلك مختلف األدوات التعليمية لتمكين المشاركين من العمل بفعالية وكفاءة في بيئة متعددة األطراف. وتشمل هذه 

الدورة تمارين لعب األدوار والتدريبات الجماعية وتبادل الخبرات، باإلضافة إلى مناقشات الطاولة المستديرة وتمارين وأنشطة الفريق.
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محاور البرنامج :

العالقات العامة يف بيئة متغرية:

	wنشأة وتطور العالقات العامة
	wتعاريف العالقات العامة
	wتعريف نطاق العالقات العامة
	wأهداف العالقات العامة
	wإرشادات ألخصائي العالقات العامة
	wحمالت العالقات العامة
	wأدوار العالقات العامة ووجهات النظر الجديدة
	wدور العالقات العامة في بناء ودعم صورة وسمعة المؤسسة

 اإلبداع يف العالقات العامة: 

	w فهم اإلبداع: المصادر والتعاريف 
	w دور اإلبداع في العالقات العامة وأهميته في االتصاالت التنافسية 
	w اإلبداع المستهدف: مطابقة التفكير اإلبداعي مع الجماهير واألهداف 
	w ،اإلبداع في العالم الرقمي: منصات وتقنيات جديدة )مثل التسويق الطنان 

والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون( 
	w عوامل النجاح والفشل لإلبداع 

 عرض اإلبداع: 

	w هذه الوحدة هي ورشة عمل متداولة مدفوعة بدراسات حالة يقوم فيها المشاركين 
بفحص عوامل النجاح الرئيسية وراء حمالت العالقات العامة اإلبداعية 

واستخراج الدروس العملية : 
	w دراسات حالة اإلبداع:  من أعظم حمالت العالقات العامة اإلبداعية في كل 

العصور 
	w تحليل أبعاد اإلبداع 
	w   اإلبداع القائم على المحتوى 
	w  اإلبداع المدفوع بالتأثير 
	w اإلبداع القائم على المنصة 

 من اإلبداع إىل الواقع: 

	w هذه الوحدة هي ورشة عمل إبداعية داخل القاعة تطبق جميع مفاهيم وتقنيات 
اإلبداع التي تغطيها الدورة: 

	w استخراج أفضل الممارسات من عرض دراسة الحالة 
	w تطبيق أدوات اإلبداع في سياق العالم الحقيقي 
	w توليد أفكار عالقات عامة إبداعية لمؤسستك 
	w التحقق من الواقع وتخطيط التطبيقات العملية 

مهارات الربوتوكول واالتيكيت والمراسم:

	wمفهوم االتيكيت وآداب التعامالت اإلنسانية

	wالمواقف العارضة فى التعامالت الشخصية

	wمهارات التعامل مع كبار الشخصيات

	wالمواصفات المطلوبة للقائم بأعمال العالقات العامة والمراسم

	wالمهارات السلوكية فيما يتعلق بآداب التحية والتعارف وآداب المجامالت

مدى أهمية الصورة المؤسسية:

	w)الرأي العام )المواقف واآلراء واإلجراءات

	wتشكيل صورة مؤسسية

	wمتغيرات إدارة الصورة المؤسسية

	wإدارة السمعة والصورة المؤسسية

	wمن الهوية حتى السمعة

	wإدارة العالقات

مجهور العالقات العامة وأاسليب التأثري:

	wاالتصال بالجمهور الداخلية

	w) االتصال بالجمهور الخارجي ) مراحل استمالة وإقناع الجمهور الخارجي

	wاألنماط المختلفة للبشر واستراتيجية التعامل معها

	wأدوات االتصال مع الجمهور

	wمهارات االنصات الفعال

العالقات العامة والتواصل:

	wالتواصل مع الجمهور داخل المؤسسة وخارجها

	wعناصر التواصل الرئيسة

	wاالنتشار واآلثار

	wما الذي يجعل التواصل فعال في العالقات العامة

	wوظائف التواصل

	wالتغلب على حواجز التواصل

	wالتواصل غير اللفظي

	wقدرة أخصائيي العالقات العامة في التواصل



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 :........................) اإلبداع في االتصاالت والعالقات العامة ( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


