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إدارة التعامالت اإلعالمية والحمالت الصحفية

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

مقدمة:

تعد الحمالت اإلعالمية واإلعالنية، وحمالت العالقات العامة أحد النشاطات األساسية للجهات القائمة على إدارات اإلعالم والعالقات العامة في المؤسسات الرسمية والخاصة؛ 

وال سيما في المؤسسات التي تتولى توجيه المجتمع وإرشاده، وتعزيز بعض القيم أو تغييرها، وفي المؤسسات الساعية إلى ترويج منتجاتها، وزيادة مبيعاتها، وتسويق برامجها 

ونشاطاتها.

تم تصميم هذه الدورة المكثفة والتفاعلية لتقديم الموضوعات المرتبطة بالحمالت اإلعالمية واإلعالنية، وحمالت العالقات العامة، بدءاً من التخطيط والتصميم، مروراً بالبحث 

والتنفيذ، وإنتهاًء بالمراجعة والتقويم ، ولتسليط الضوء على الدور الذي تؤديه هذه الحمالت، واألهداف المنشودة منها، والوظائف المنوطة بها، والجمهور المستهدف والرسائل 

اإلعالمية، ووسائل اإلعالم واإلتصال واإلعالن، واالستراتيجيات والتكتيكات المستخدمة في مراحلها. وتتناول  الدورة  أيضا التعامل مع وسائل اإلعالم والظهور اإلعالمي الناجح 

من حيث التحضير والحديث، واإلجابة عن األسئلة واختيار العبارات القصيرة المركزة.

أهداف الدورة:

 استكشاف أنواع مختلفة في التعامل مع وسائل اإلعالم �	

 فهم المشهد اإلعالمي وكيف يمكنك العمل داخله �	

 فهم كيفية إنشاء قائمة جهات االتصال اإلعالمية الخاصة بك وبناء عالقتك مع الصحفيين �	

بناء جهات االتصال اإلعالمية الخاصة بك وكيفية تنظيم وكتابة البيانات الصحفية الجديرة بالنشر والمقنعة�	

 بناء اتصاالتك وعالقاتك مع الصحافة  تحسين مهارات االتصال الخاصة بك �	

 إنتاج قصص ومحتوى يتردد صداه لدى وسائل اإلعالم والجماهير المستهدفة �	

 خلق زاوية عالقات عامة قوية وتقديم رسائل واضحة وإيجابية عبر الصحافة �	

كيفية التخطيط االستراتيجي لحمالتك اإلعالمية�	

 كتابة بيانات صحفية مقنعة ومقنعة �	

 كيفية جعل بيانك الصحفي متميزا عن الحشد والحصول على التوقيت المناسب�	

 تطوير استراتيجيات إعالمية تحقق نتائج  واهداف المؤسسة�	

 تأطير الرسائل وإعادة تأطيرها لوضع عالمتك التجارية بفعالية�	

تعلم كيفية تعزيز عالقتك مع الصحافة وكتابة البيانات الصحفية البارزة التي هي اللبنات األساسية لتوصيل عالمتك التجارية بشكل فعال�	

المنهجيبة:

ستمنحك الدورة فهما أفضل لكيفية عمل وسائل اإلعالم ، وتساعدك على التعرف على كيفية تشكيل قصة لتغطيتها. وسوف تعطيك المهارة لكتابة البيانات الصحفية الفعالة. كما أنه 

سيمنحك الدراية والثقة للتعامل مع أزمة إعالمية وذلك عن  

الفئات المستهدفة:

هذه الدورة هي مقدمة ممتازة ألولئك الذين يتعين عليهم االتصال بوسائل اإلعالم أو العمل كمسؤول صحفي. كما أنه مفيد ألولئك الذين يحتاجون إلى صقل مهاراتهم في التعامل مع 

وسائل اإلعالم أو تحديث معارفهم للمهنيين من جميع القطاعات بما في ذلك القطاع العام وقطاع الشركات والقطاع الخاص. ويوصى بهذه الدورة لمحترفي العالقات العامة الداخليين 

  الذين يديرون   استراتيجيات    العالقات العامة   واإلعالم  . وهي مناسبة ألي شخص   يقوم   بمشاركته في     كتابة   البيانات الصحفية وإنشاء   حمالت إعالمية داخليا أو نيابة عن العمالء. 
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إدارة التعامالت اإلعالمية والحمالت الصحفية

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

محتوى البرنامج:

اإلدارة اإلعالمية: التعريف واألهمية:

الدور الهام لإلدارة اإلعالمية للصحافة والنهوض باإلعالم.�	

مقدمة لوسائل اإلعالم وتطور مفهومها.�	

اإلعالم وتكوين المنظورات العقلية العامة.�	

القيم اإلخبارية في صناعة اإلعالم�	

جمع األخبار ، وجهات نظر األخبار ، وكتابة األخبار ، ورواية القصص�	

أخالقيات العالقات اإلعالمية�	

إعداد خطط ماشريع احلمالت اإلعالمية:

البث اإلعالمي وأساليب النجاح األكثر فاعلية�	

وسائل اإلعالم وتكوين الصورة الذهنية�	

القيم اإلخبارية وصناعة اإلعالم�	

فنون التعامل مع اآلخرين�	

العالقات العامة في وسائل اإلعالم�	

فنون التعامل مع الوسائل اإلعالمية�	

التطبيقات المعاصرة لوسائل اإلعالم�	

 التخطيط المتكامل للحمالت متعددة القنوات: 

 قوة الحمالت متعددة القنوات �	

 تنفيذ عملية التخطيط المتكامل�	

 بناء مزيانية اشملة: 

 وضع ميزانية واقعية وإدارتها �	

 إدارة الميزانية �	

 قياس عائد االستثمار لكل عنصر وحملتك ككل �	

 إناشء ملخصات ترشد وتلهم: 

 إحاطة استراتيجية للحملة �	

 تطوير اقتراح �	

 تقييم اإلبداع�	

صياغة الراسلة اإلعالمية:

صياغة الرسالة وأهدافها�	

تحديد الجمهور المخاطب�	

التميز واالبداع في الرد على تساؤالت الجمهور�	

بناء وصياغة الراسلة االعالمية الرقمية:

مكونات أساسية ورئيسية لمنصات االعالم االجتماعي�	

عملية تكوين الرسالة الرقمية على منصات االعالم االجتماعي�	

صناعة المحتوى اإللكتروني  �	

العرض على المنصة السوشيالية من صور وفيديوهات وغيرها من مكونات �	

المحتوى الرقمي. 

التصميم االبداعي على منصات السوشيال ميديا�	

التعامل مع واسئل اإلعالم والظهور اإلعالمي الناجح:

التحضير والحديث، واإلجابة عن األسئلة واختيار العبارات القصيرة المركزة.�	

الظهور اإلعالمي الناجح من حيث التحضير والحديث واللباس واإلجابة عن �	

األسئلة

اختيار العبارات القصيرة المكثفة والمباشرة، وتجنب التطويل واإلطناب مع �	

تخير العبارات

الظهور اإلعالمي الوظيفي، كمتحدث باسم هيئة أو مؤسسة�	

فنون وارسار التعامل مع واسئل االعالم:

أسس وأساليب إجراء المقابالت�	

مهارات المتحدث االعالمى�	

التحضير الجيد للمقابالت اإلعالمية�	

الحديث للتلفزيون والراديو والصحافة�	

المؤتمرات اإلعالمية�	

القواعد األساسية للمقابالت المصورة�	

فن التعامل مع المقابالت الحية�	



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

)إدارة التعامالت اإلعالمية والحمالت الصحفية(
 التدريب اإلعالمي التنفيذي  على العالقات اإلعالمية من البيان الصحفي إلى الحملة اإلعالمية

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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.


