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 : وصف الدورة
 حتاصب ، األداء في الجودة لتحقيق والحاجة الحديثة اإلدارية المنظمات ومتطلبات اإلدارية العلوم متغيرات ظل في

 فإن ولهذا. العمالء مع العالقة في حيوي دور من الفعال لها االتصال وتقنيات المتقدمة اإلعالمية االستراتيجيات

 مهمة بإداء اإلدارة هذه على القائمين ليتمكن هاما   إداريا   مطلبا   اليوم اضحت المجال بهذا العاملين مهارات تنمية

 . األداء في والجودة العالية االنتاجية تحقيق وفاعلية بكافءة
 

 .هدف الدورة :

 وكيفٌيةٌ التحدث اإلعالم وسائل مع في التعامل وقدراتهم المشاركينٌ  مهارات تنميةٌ  إلى البرنامج هذا يسٌعى

 على التأثيرٌ  المشاركيٌن بأساليبٌ  تزويدٌ  إلى البرنامج سٌعى كما المختلفة، اإلعالم ألجهزة التصريٌحات وإصدار

 الوسائل عبر خاصة في نقلها لآلخرينٌ  الشائعة األخطاء وتجنب المختلفة البياٌنات مع والتعامل الجمهور

 كما يساهم البرنامج في تحقيق األهداف التالية: .)اإلذاعة – التلفزيٌون – الصحافة( الرئيسٌيةٌ  اإلعالمية

 .تدعيم القدرات والمهنية لمسئولي اإلعالن والعالقات العامة 

 .تطوير المهارات البحثية في مجال تخطيط الحمالت اإلعالنية وقياس فعاليتها 

 عالنية.قياس االستجابة الشرائية أو اإلقناعية المستهدفة من الحمالت اإل 

 تنمية المهارات الخاصة باالتفاق المالي ألنشطة اإلعالن المختلفة في كافة وسائل اإلعالن المختلفة
 

 :لفئة المستهدفة ا

 في القطاعين الخاص والحكومي ممن تتضمن مهام وظائفهم اتصاال  مباشرا  العاملين في خدمة العمالء

 مع العمالء وتعامال  مكثفا  

 :محتوى الدورة 
 

 :االولاليوم 
  

 أهمية اإلعالم في المجتمع الحديث 

 " األساليب المتقدمة في الوسائل اإلعالمية " األهداف واألهمية 

  " اإلستراتيجات اإلعالمية المتقدمة " الخصائص والمحددات 

 ) التفكير اإلبداعي والصور الذهنية لإلعالم والنشر اإللكتروني  .. ) تكوينها وتغييرها وتدعيمها 

 . اتخاذ القرارات ابتعادا عن العواطف 
 

 :الثانياليوم 

  . تكنولوجيا األتصال وتأثيراتها على الوسائل اإلعالمية 

 : وسائل اإلعالم اإللكترونية 
o .وسائل األتصال اإلعالمي عبر شبكات اإلنترنيت 
o . الحمالت اإلعالمية عبر اإلنترنيت 
o  ممارسات األنشطة اإلعالمية عبر وسائل اإلنترنيت 
o . إعتبارات اختيار الوسائل اإلعالمية 
o . التكتيكات اإلعالمية المستخدمة عبر وسائل األتصال الحديثة 
o  .  نماذج وتطبيقات وحاالت عملية 
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 :الثالثاليوم 

 : تقنيات األتصال وأسـاليب عـرض المعـلومـات 
o  الشـرائح وعرضها واسـتخدام الحاسب اآللي في العرض ... وأسـاليب أخري للعرض. 

 : إنتاج الحمالت اإلعالمية واإلعالنية 
o  اإلعداد لحملة إعالمية  –طرق التأثير على المتلقي  –اإلعداد و أشكال الحمالت الدعائية 
o   الترويج واإلبهار  -استخدام البعدين السمعي والبصري فى الحمالت اإلعالمية 
o  أطراف العملية اإلعالنية –أنواع اإلعالنات  –قياس الفاعلية  –إنتاج الشعارات المختصرة 

 .تطبيقات وتمثيل أدوار وحاالت عملية 
 
 

 :الرابعاليوم 
 . تأثير التكنولوجيا الحديثة على عملية االتصال اإلعالمي 
  ..  " االتصال غير المنطوق ) لغة الجسم ( . -عناصر عملية االتصال " نماذج ودروس مستفادة 
 التي تؤثر في عملية االتصال اإلعالمي . شبكات االتصال ... تفاصيل العوامل التنظيمية 
 : معوقات االتصال اإلعالمي 

o ؟ …كيف تتحدث مع اآلخرين بفعالية - ؟ …كيف يمكنك تحسين عملية االتصال 
 . وورش ومجموعات عمل 

 
 

 :الخامساليوم 
 : فن االتصال والحوار الفعال 

   ؟ …كيف تتحول من مستمع إلى منصت 
  التعبيرات واإليماءات . …االتصاالت الحركية 
 . فن األستماع .. والفرق بين األنصات واألستماع 
  ... األنماط الشخصية واالتصاالت  . -قواعد الحديث الفعـال 

 .  طرق تحسين االتصاالت في المنظمات اإلعالمية 
o . استخدام البريد اإللكتروني في األتصال 
o  المؤسسات اإلعالمية.كيفية استخدام وسائل االتصال اإللكترونية في 
o . العالقات مع الجمهور عبر شبكات اإلنترنيت 

  المساندة .. وتطوير / تحسين عالقاتك مع الجماهير المشاهدين. –معلومات االتصال 
 . نماذج وحاالت تطبيقية ومختبرات عملية 

 

 :رسوم الدورة 
 

 بوفيه غداء استراحة 2قاعة فندق خمس نجوم +  السعر أعاله شامل عقد الدورة في + 
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 :منهجية التدريب 
 

 .حلقات النقاش 

 . العصف الذهني 

 . مجموعات عمل 

 . تبادل ادوار 

 . حاالت عملية و تطبيقية 

 العرض 

 جدول توقيت الدورة :
 

 المحاضرة االولى  10:00 – 08:00

  استراحة  10:15 – 10:00

 المحاضرة الثانية  12:15 – 10:15

 استراحة + صالة  12:50 – 12:15

 المحاضرة االخيرة + مناقشة عامة 14:10 – 12:50


