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العالقات العامة
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MEMBER

مقدمة:

 تهدف هذه الدورة الى تطوير مهارات المشاركين وجداراتهم على منهجيات العالقات 
العامة الفعالة وتوجيه وقياس الراي العام والتواصل الداخلي واالتصال الجماهيري 
الفعال ،والتعرف على  افضل الممارسات المتقدمة في العالقات العامة،  استراتيجيات 
ووسائل  والخارجيين،  الداخليين  المصلحة  أصحاب  فهم  مثل  االتصال  وأدوات 
اإلعالم، وبناء عالقة مع وسائل اإلعالم، والعالقات الحكومية، وتوجيه وقياس الراي 
 ،)CSR( العام ،  وادارة االتصال الجماهيري المقنع والمؤثر والعالقات المجتمعية

وكتابة البيانات الصحفية، 

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wإنشاء استراتيجية متكاملة للعالقات العامة 
	wالتميز واالبداع في ادارة حمالت  توجيه الراي العام
	w تحليل وتقييم أحدث المفاهيم واإلستراتيجيات في مجال العالقات العامة في بيئات

مختلفة
	wادارة االتصال الجماهيري باقناع وتاثير

	wالتطبيق الفعال ألسس التواصل مع الجمهور داخل المؤسسة وخارجها
	w االتصال بوسائل  يتعلق  فيما  العامة  العالقات  في  االساسية  المهارات  ممارسة 

الشفوي والكتابي واساليب التحرير واإلخراج واإلنتاج
	w التعرف على أهم فعاليات ومهارات اإلعالم في العالقات العامة وإدارة وسائل

التواصل االجتماعي
	wمواكبة التطور العالمى فى العالقات العمة  واالتصاالت
	wتفعيل عمليّة التقديم والعرض للجمهور

المنهجية:

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

الـمـواضـيـع الـرئـيـسـيـة :

افضل مماراست 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
	wافضل ممارسات  إدارة العالقات العامة

اإلطار األخاليق للعالقات العامة :

	w العالقات العامة واألخالقيات والمساءلة 
	w أفضل الممارسات – معالجة الشكاوى وتجديدها 
	wالنزاهة من خالل نظرة العالقات العامة 
	w  المسؤولية االجتماعية للشركات 

 
إدارة اتصاالت العالقات العامة :

	w منشأ العالقات العامة 
	w االتصاالت الداخلية والخارجية 
	w إدارة العالقات 
	wفهم قنوات العالقات العامة 
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 سمعة الرشكات وماشركة أصحاب المصلحة :
	w بناء سمعة 
	w قياس تصورات أصحاب المصلحة 
	w تحليل المواقف يشجع التقبل 
	w  صورة الشركات المتفوقة 

	w:دور أخصائيي العالقات العامة في التعامل مع الجمهور داخل المؤسسة وخارجها
	wفهم الشخصيات الصعبة
	wالتعامل مع الشخصيات الصعبة

مهارات التواصل الكتايب:
	wأنواع التواصل الكتابي
	wأساسيات الكتابة
	wوسائل التواصل الكتابية
	wإعداد البيان الصحفي
	wكتابة وإنتاج النشرات اإلخبارية
	wتصميم وإنتاج الكتيبات
	wإعداد المقاالت للمجالت

مهارات التواصل اللفظي:
	wأنواع التواصل اللفظي
	wكيفية إعداد عرض تقديمي / خطاب
	wالتمرن على العرض التقديمي / الخطاب
	wمهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي عند القيام بالعرض التقديمي

مهارات ختطيط احلمالت اإلعالمية:
	wالقواعد الحكمة لزيادة فاعلية الر سائل االعالمية
	wالعوامل المؤثرة في زيادة استخدام وسائل االعالم
	wالمهارات الالزمة للتعامل مع جماهير
	wالحمالت االعالمية
	wكيفية تحديد التاثيرات المطلوبة في المجاالت االعالمية

القواعد احلاكمة لقياس فاعلية ختطيط احلمالت: 
	wالحمالت االعالنية المؤثرة
	wكيفية التحديد الفعال لجماهير الحمالت  االعالنية
	wالعالقات المتبادلة بين المعلنين وجماهير
	wالحمالت االعالنية

مراحل تكوين الرأي العام وااسليب تغيريه:
	w مرحلة اإلحساس واإلدراك
	wمرحة الرأي الفردي
	w مرحلة صراع الفرد مع  آراء الجماعة
	wمرحلة تحول آراء األفراد إلى آراء الجماعة: )الرأي العام
	wاساليب تغيير الرأى العام

واسئل قياس الرأي العام:

	wأهمية قياس الرأي العام ودوافع قياسه

	wالمقابالت المتعمقة

	wالمجموعات البؤرية

	wاستطالعات الرأى

	wتحليل آراء قادة الرأى

	wتحليل شكاوى الجمهور العام

	wرصد وتحليل الشائعات والنكات

	wإيجابيات الرأي العام اإللكتروني وسلبياته

مهارات التاثري الفعال يف الرأي العام:

	wالعناصر االساسية المحددة لوجود او عدم وجود راي عام

	wالخصائص المميزة للراي العام وكيفية التعامل معها

	wالعوامل المؤثرة في تكوين الراي العام

	wاستثارة الرغبة في االستجابة االعالنية

	wاالقتناع بمحتوى االعالن

	wاالستجابة السلوكية لالعالن

	wتدعيم االفكار االعالنية

	wاسس تصميم واخراج اعالنات الحمالت االعالنية

	wتاثير مراحل الحمالت االعالنية على افكار التصميم

	wالراي العام خالل الحمالت االعالنية

	wالعوامل المؤثرة في الراي العام الخاص بالحمالت االعالنية

	wكيفية تكوين الراي العام المؤيد في الحمالت االعالنية

	wكيفية تفكيك الراي العام المعارض للحمالت االعالنية

مهارات العرض وإلقاء اخلطابات:

	wأهم الخصائص للمتحدث الفّعال

	wأهمية التحضير

	wإختيار الموضوع والهدف من العرض

	wتحليل ديموغرافية الجمهور

	wالتدرب على إلقاء الخطاب

	wالتوتّر: مسبباته وكيفية التعامل معه

	wالخصائص الشفهية ولغة العيون



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

)العالقات العامة وتوجيه الراي العام واالتصال الجماهيري(
االستراتيجيات العملية المتكاملة للعالقات العامة وقياس الرأي العام واالتصال المتكامل

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.


