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مقدمة:

تهدف هذه الدورة إلى شرح وتفصيل الخطوات األساسية والمناهج وافضل ممارسات  و استراتيجيات العالقات العامة عالية التأثير،  من أجل تمكين أخصائيو العالقات العامة 

من تحقيق النتائج الملموسة واإلبالغ عنها لإلدارة العليا، واإلسهام بشكل مباشر في نجاح المؤسسة من خالل تعزيز سمعتها وتحسين عالقاتها. كما تعرض هذه الدورة أساسيات 

العالقات العامة وأهمية التعامل المهني والدبلوماسي في فهم العالقات من أجل التعامل الفعال في المواقف الصعبة والمربكة، وتطوير المهارات الالزمة.

أهداف الدورة:

بهنايةهذهالدورة،سيتمكنالماشركونمن:

 إظهار فهم للعالقات العامة ومفاهيم االتصال التنظيمي والنظريات والسياقات وأهمية أخالقيات المهنة. �	

 إظهار فهم للعالقات العامة وصناعة االتصاالت التنظيمية وتنوع ممارساتها. �	

 إظهار المهارات في تحديد العالقات العامة ومشاكل أو فرص االتصال التنظيمي. �	

 التعرف على العالقات العامة ونظريات االتصال التنظيمي وتطبيقها على المشاكل أو الفرص. �	

 ممارسة المهارات األساسية في الكتابة لوسائل اإلعالم التقليدية والجديدة. �	

تخطيط وتنظيم برامج العالقات العامة من خالل اإللمام بالمهام الرئيسية الخاصة بالمهنة�	

ممارسة مهارات التواصل األساسية ألداء مسؤوليات العالقات العامة�	

التطبيق الفعال ألسس التواصل مع الجمهور داخل المؤسسة وخارجها�	

تحديد دورالعالقات العامة في دعم صورة وسمعة المؤسسة�	

تخطيط وتنفيذ مؤتمر صحفي�	

المنهجية:

تستخدم هذه الدورة مزيجاً من تقنيات التدريب التفاعلية واألدوات التعليمية لتمكين المشاركين من العمل بفعالية وكفاءة في بيئة متعددة األطراف. وتشمل منهجية التدريب في هذه 

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

الفئات المستهدفة:

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

العالقاتالعامةيفبيئةمتغرية:

نشأة وتطور العالقات العامة�	
تعريف العالقات العامة ونطاقها وأهدافها�	
مبادئ التعامل ألخصائيي العالقات العامة�	
حمالت العالقات العامة�	
أدوار العالقات العامة ووجهات النظر الجديدة�	
دور العالقات العامة في بناء ودعم صورة وسمعة المؤسسة�	

وظائفالعالقاتالعامة:

المبادئ اإلدارية�	
تخطيط وتنظيم أنشطة العالقات العامة�	
قيادة ومراقبة مشاريع العالقات العامة�	
عناصر التخطيط الناجح للعالقات العامة�	
الصفات األساسية ألخصائيي العالقات العامة�	
وظيفة العالقات العامة في المؤسسة�	
مسؤوليات أخصائي العالقات العامة�	

العالقاتالعامةوالتواصل:

التواصل مع الجمهور داخل المؤسسة وخارجها�	
عناصر التواصل الرئيسية�	
تعزيز فعالية التواصل في العالقات العامة�	
وظائف التواصل�	
التغلب على معوقات التواصل�	
التواصل غير اللفظي�	
قدرة أخصائيي العالقات العامة في التواصل�	
دور أخصائيي العالقات العامة في التعامل مع الجمهور داخل المؤسسة �	

وخارجها
فهم الشخصيات الصعبة والتعامل معها�	

مهاراتالتواصلالكتايبواللفظي:

أهمية الكتابة في العالقات العامة�	
أساسيات الكتابة�	
وسائل التواصل الكتابي �	
تصاميم الرسائل اإلخبارية والكتيبات�	
وسائل التواصل اللفظي �	
أقسام التواصل اللفظي�	
أسباب التوتّر�	
إرشادات التحدث�	
أهمية التحضير�	
إرشادات للتحدث المؤثر�	
كسب انتباه الجمهور واهتمامه�	
وضعية الجسم�	

المؤمتراتالصحفية:

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



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

)استراتيجيات العالقات العامة عالية التأثير(

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.


