
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج وورش عملية لمدة 5 أيام حول 

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

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

التواصل الحكومي والعالقات العامة
التغيرات في احتياجات الجمهور وأساليب االتصال والتواصل



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

التواصل الحكومي والعالقات العامة

مقدمة:
ستوفر دورة التواصل الحكومي والعالقات العامة للمشاركين فهماً شاماًل لوظيفة العالقات الحكومية، وأهمية وجود استراتيجية اتصال واضحة لها. سيحصل المشاركون على 

فهم لقيمة األعمال التي يمكن أن يحققها النهج االستراتيجي للعالقات الحكومية في جميع مراحل دورة األعمال. ستوفر هذه الدورة فهماً للدور الذي تلعبه العالقات الحكومية للفوز 

بأعمال جديدة، وبناء وتعزيز سمعة قوية، ودعم العمليات، وإدارة التغيير، وحل النزاعات.

أهداف دورة التواصل الحكومي والعالقات العامة:
كيفية خلق قيمة لعملك باستخدام نهج استراتيجي للعالقات الحكومية�	

نظرة متعمقة حول كيفية تحليل وتوقع والتغلب على المخاطر السياسية التي تواجه عملك�	

القدرة على تطوير وتنفيذ استراتيجية عالقات حكومية مناسبة للغرض لدعم احتياجات عملك�	

معرفة مجموعة واسعة من األدوات والتكتيكات التي من شأنها تحسين قدرتك على إدارة العالقات مع الحكومة في مجموعة متنوعة من المواقف�	

التآزر بين وظيفة العالقات الحكومية والوظائف األخرى مثل إدارة المشاريع والعمليات والمالية �	 الداخلية الخاصة بك وكيف يمكن إنشاء أوجه  القيمة  ثاقبة لسلسلة  نظرة 

والقانونية والعالقات العامة

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

المحتويات األساسية:

اإلتصال احلكومي.. النأشة والمفاهيم والوظائف:

تعريف ونشأة اإلتصال الحكومي�	
وظائف االتصال الحكومي�	
مبادئ اإلتصال الحكومي�	
العالقة بين اإلتصال الحكومي والجمهور�	
تطبيقات فى مجال االتصال الحكومي�	

صناعة المحتوى العالمي لإلتصال احلكومي:

عملية صناعة المحتوى في االتصال الحكومي�	
صيغ وخصائص المحتوى فى اإلتصال الحكومي�	
الصيغ التقليدية للمحتوي اإلعالمي فى االتصال الحكومي�	
الصيغ الرقمية / الشبكية للمحتوي العالمي فى اإلتصال الحكومي�	
صناعة محتوى المواقع�	
صناعة محتوى منصات التواصل اإلجتماعى�	

اسرتاتيجيات اإلتصال احلكومي:

أهمية استراتيجيات اإلتصال الحكومي�	
اإلستراتيجيات الموقفية لإلتصال الحكومي�	
اإلستراتيجيات المنطقية والوجدانية لالتصال الحكومي�	
استراتيجية الحوار�	
إستراتيجيات الحوار الداخلى�	

ختطيط محالت اإلتصال احلكومي:

مفهوم تخطيط الحملة�	
أهمية تخطيط الحمالت االتصالية والعالمية�	
أنواع الحمالت االتصالية والعالمية�	
خطوات تخطيط الحملة اإلتصالية�	
مرحلة بناء خطة الحملة�	
مرحلة تنفيذ الخطة�	
مرحلة تقييم الحملة�	

المبادرات احلكومية:

أهمية المبادرات الحكومية�	
أنواع المبادرات الحكومية�	
التفاعل مع الجمهور عبر المبادرات الحكومية�	
محددات اختيار موضوع المبادرة�	
أخالقيات االتصال الحكومي�	
اإلتصال الحكومي وإدارة االزمات�	



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

109 Mount Pleasant
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

)التواصل الحكومي والعالقات العامة(
التغيرات في احتياجات الجمهور وأساليب االتصال والتواصل

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.


