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التعامل مع وسائل اإلعالم - المستوى المتقدم

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

مقدمة:

تهدف دورة التعامل مع وسائل اإلعالم نقل المعلومات بطريقة ناجعة لخدمة أهداف موضوعية تخص المؤسسات بكل أشكالها سواء كانت حكومية، أو خاصة وذلك من خالل 

التلفزيون، الراديو، الجرائد، االنترنت، المؤتمرات، أو أي وسيلة إعالمية تتيح الوصول إلى أكبر عدد من الناس. هذه الدورة صممت لكي تعين األشخاص المعنيين والمسؤولين 

لإللمام بأسس وقواعد التعامل مع وسائل اإلعالم في ظروف حقيقية، إضافة إلى إكساب المشاركين الكثير من المهارات الخاصة بفهم األدوات اإلعالمية واإلعالم بشكل عام.

اهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	w.التعرف على أحدث أساليب التعامل مع وسائل االعالم

	w. التعرف على قواعد التعامل مع وسائل اإلعالم بكافة اشكالها

	w.القدرة على فهم األدوات اإلعالمية، والتعرف على مفهوم اإلعالم بشكل عام

	w.تعلم التحضير الجيد للمقابالت وتوظيفها لصالح األهداف الموضوعية

	w. استخدام تواصل لفظي وغير لفظي قوي  واالستخدام األمثل للقدرة الصوتية

	w.التعرف على تقنيات المقابالت واالذاعية والتلفزيونية والصحفية

	w.اكتساب مهارات وتقنيات التعامل مع وسائل االعالم

	w.اكتساب مهارات عملية في تنفيذ المقابالت والقاءات وااللقاء الصوتي في االذاعة والتلفزيون

	w.ًاالهتمام بطرق التقاط األفكار والمناقشة والخروج من بعض المواقف الحرجة إعالميا

	wالتعرف على لغة الجسد كيفية استخدامها استخداما أمثال في اإلقناع والتأثير

	wالمعرفة بأهم األخطاء الشائعة خالل اإلدالء بالتصريحات الصحفية والمقابالت التليفزيونية

	wاكتساب  مهارات التعامل مع الكاميرا والمذيعين وأجواء المقابالت بإيجابية

	wالتمكن من الرد على أسئلة الصحفيين المحرجة

المنهجية:

تستخدم هذه الدورة مزيجاً من تقنيات التدريب التفاعلية مثل العروض التقديمية الموجزة التي يقدمها المستشار والمشاركون وتمارين لعب األدوار )المتدرب عليها والمرتجلة( 

وإتاحة الفرصة للمشاركين بمشاهدة عروضهم التي قدموها والمسجلة على شريط فيديو، باإلضافة إلى ردود الفعل الفردية والجماعية.



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

التعامل مع وسائل اإلعالم - المستوى المتقدم

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

محتوى البرنامج :

مقدمة حول اإلعالم وآليات عمله:

	w.مقدمة في المقابالت الصحفية وطرق التصرف معها
	w.مقدمة في طرق تصميم ووضع الرسالة اإلعالمية
	w.تمرين عملي حول توصيل الرسالة اإلعالمية

الصوت:

	wتعّرف على التقنيات والفيزيولوجيا للتنّفس وإظهار الصوت
	wوّجه صوتك بشكل أقوى وأوضح إلحداث تأثير أكبر
	wحّسن نبرة صوتك ووتيرته ومستوى وضوحه وجودته وطريقة النطق
	wجّهز صوتك إللقاء خطاب عاّم من خالل التدريبات العملية والتمارين

لغة اجلسد:

	wتحّكم بلغة جسدك من خالل الوعي الذاتي
	wعّزز حضورك الجسدي وثقتك بنفسك
	wبُثَّ السلطة من خالل طريقة وقوفك أو جلوسك ووضعية جسدك
	wاستخدم الحركات واإليماءات بفاعلية إلثبات وجهة نظرك

صياغة اخُلَطب اإلقناعية:

	wاختيار رسائل ومواضيع وأفكاراً رئيسة مؤثرة وفاعلة
	wتحليل الجمهور والمناسبة، لوضع رسائلك في اإلطار الذي يحّقق الغاية منها
	wالقدرات اللغوية والبالغية، لجذب االنتباه واالهتمام والرسوخ في الذاكرة
	wشرح األفكار المعقدة، ليفهمها الجميع ويهتمون بها ويستجيبون لها

إعداد العرض التقدميي:

	wجمع البيانات األوليّة
	wالمصادر المختلفة للبيانات ومحتوى العرض التقديمي
	wما هو مقدار المعلومات الذي يجب أن تبدأ به؟
	wانتقاء المعلومات
	wتخصيص الوقت: كيف يمكنك معرفة مقدار الوقت الذي تحتاجه
	wصيغة المادة األساسية واألسلوب والدعم وتأثيرها على طريقة تقديم العرض
	w متى يجب التركيز على األسلوب ومتى يجب تعزيز الدعم

التواصل غري اللفظي:

	wاليدان والساقان والعيون

	wالتحرك أو البقاء في مكان واحد؟

	wنصائح حول وضعيات الجسم الفّعالة

	wقاعدة حركة اليدين ووقفة الجسم

	wخصائص الصوت

	wتجنب استخدام العبارات المبتذلة والكالسيكية

	wاللباس والمظهر العام

	wحسن المظهر واللباس: ما هي القواعد؟

مهارات العرض واإللقاء:

	wالتغيير في مقام الصوت من أجل تعزيز معنى رسالتك بطريقة احترافيّة

	wاستخدام اإليماءات والحركات لتعزيز رسالتك

	wاستخدام الجسم بطريقة احترافيّة عالية

اللغة االسرتاتيجية والتحفزيية:

	wمهارات اللغة الجّذابة واألساليب البالغية اإلستراتيجية

	wاألساليب اإلستراتيجية الجّذابة لغوًيا 

مناذج اإللقاء اإلقناعية:

	wااللقاء المقنع

	wااللقاء المحرك

	wااللقاء الملهم

	wتوظيف التقنيات الحديثة



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

)التعامل مع وسائل اإلعالم - المستوى المتقدم(
المهارات اإلحترافية وفنون التعامل مع وسائل اإلعالم

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.


