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 : وصف الدورة
 
 

أهميه الحاجة إلى العالقات العامة  في المؤسححح حححات ن والمن مات ن والهيخات  منتاف أ واحها وأ ،امها ن  تتضححح 

فالحاجة لاعالقات العامة في المشححعوحات الصحح يعة االحاجة إليها في المؤسحح ححات اللكيعة   للو ها  شححاًيا اجتماحيًا 

لامكادئ األخالقية ن والمنفعة المتكادلة ن فهو حمل يمارس في ال وقتن أسححححاسححححه التعامل ال ححححايو مً ا خعي  وف ًا 

عامة موجودة منذ وجد التعامل  ي   تدور  ولها فلعة العالقات ال ناس    يث إن العوح التي  ًيا  ي  ال يؤدى تا ائ

 . الناس أفعاًدا اا وا أو جماحات ن أو أصحاب محالت أو مشعوحات ص يعة

 المن مة داخل وال،ماحات األفعاد مً حامية أسححححححح  حاى ي وم ذيال الناج  التعامل ف  هي العامة العالقات"

  ن األخالقية ال يو معاحاة مً الفلعة أو المنشحححححح ةن أو الهيخة أهداف لتح يق   متكادلة واحية  طعي ة وخارجها

 ي والمتنصحححصححح اللتاب م  العديد تناول وقد"   ال حححائدة ال حححايمة والت اليد ن االجتماحية والمعاييع ن وال وا ي 

  التعاون تح يق إلى يهدف  شححححاي أ ها حاى جمعيًا أادوا  يث   والتوضححححي   التععيف العامة العالقات موضححححو 

 ال عن أواخع منذ العامية اإلدارة   عيات صا ب الذي التطور   ن العاو مً هذا. وجمهورها المؤس ة  ي  والتفاهو

 في وأهميتها ن العامة العالقات  دور المتزايد االحتعاف وأن ن العامة العالقات وظيفة حاى أثعه ا عل  حشع التاسً

  الدراسات تشهدها التي التحديث ولحعاة ن اإلداري الفلع لتطور ثمعة – الواقً في – هو إ ما المعاصعة المن مات

 . اإلدارية

 والتى والنصال اتالمهار م  العديد لديهو يتوافع وان ال د المؤس ات داخل العامة العالقات ادوار حاى ال ائمي  ان

  . واالست عار الن،اح يح ق  ما دورهو اداء م  تملنهو

 هدف الدورة :
 

  نهاية هذا الكع امج يلون المشارك قادرا حاى:

تنمية مهارات المشاراي  في ادارة أحمال العالقات العامة واالحالم وتزويدهو   صول المعاسو  •

 تلنولوجيا المعاومات.والكعوتواول واا ا هو ف  التعامل مً 

 تنطيط وتن يو أحمال العالقات العامة. •

 التعامل مً اكار الشنصيا ت. •

 تنطيط واحداد المطكوحات والنشعات االحالمية. •

 استندام تلنولوجيا المعاومات في ادارة العالقات العامة واالحالم. •

  طويع مهارات متزايدة في اللتا ة والتحعيع لاطكاحة والويبت •

  تعاو ايفية اتا ة موجز العالقات العامة / االتصاالت واض   •

  و يتعاو ايفية تطويع معاز العالقات العامة / االتصاالت اإلللتع  •

  ت نيات الم ا اة وسائل اإلحالم ومهارات إ اية تطويع ت نيات إدارة وسائل اإلحالم لألزمات  •

 ةتطويع فعالية االتصاالت الشنصي  •

 

 :لفخة الم تهدفة ا

العامة واألخصائيون والمعشحون لش ل تاك الوظائف مم  لديهو خكعة مديعو ورؤساء أق ام العالقات   •

 حماية في  ف  التنصص.
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  ممارسو العالقات العامة واالتصاالت الذي  يعغكون في تحديث مهاراتهو •

المديعون الذي  يعغكون في إضافة  و المتنصصي  في الموارد الكشعية الذي  لديهو أدوار االتصاالت •

 ةمهارات اتصال حالية الم توى إلى   ائكهو الشنصي

 :محتوى الدورة 

 المحور األول: المهارات الذاتية لنكيع العالقات العامة

 مهارات تنطيط وتن يو أحمال العالقات العامة. •

 مهارات االتصال والت ثيع في العأي العام. •

 وتن يو المؤتمعات والمعارض.مهارات تنطيط  •

 مهارات دحو الكناء التن يمي الداخاي. •

  تحديد ما تعيده اإلدارة العايا •

  ت ييو  يخة العالقات العامة الناصة  ك  •

 تفهو م،موحة الوسائط وال نوا  •

 

 المحور الثا ي: اصول الكعوتواول ومهارات التعامل مً اكار الشنصيات

  

 آداب االست كال والتوديً •

 مهارات اال صات والحديث. •

 االل اب العسمية واالست كاالت والم،امالت في التعامل مً اكار الزوار •

 ل تن يو المآدب والحفالت.اصو •

  حالو العالقات المت يع في حصع شكلات التواصل االجتماحي •

  تح ي  قوة االتصاالت في المن مة •

  قياس فعالية االتصاالت  •

   ي  األداءاستندام ال ياس لتح  •

  التواصل األزمة  •

  ال معة وإدارة ال معة اإلللتعو ية  •

  تنطيط  ياتك المهنية وتنمية الشنصية •

  إدارة وزيادة العؤية الشنصية الناصة  ك  •

  لتواصل والفعاليةا •

  فعيق العمل وفعاليتك الشنصية  •

  إدارة الوقت وتنطيط العمل  •

 جالمانص واالستنتا  •
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 المحور الثالث: ف  احداد المطكوحات والنشعات االحالمية
 

 أس  تنطيط وا تاج المطكوحات االحالمية. •

 قواحد واحداد وتحعيعالمطكوحات في الوسائل الدورية وغيع الدورية.  •

 ية.الصور الفوتوغعافية والعسوم اليدوية واستنداماتها في ا تاج المواد االحالم •

 االخعاج الفني لامطكوحات والنشعات. •

 

 المحور العا ً: استندام تلنولوجيا المعاومات في ادارة العالقات العامة واالحالم
 

 املا يات تلنولوجيا المعاومات ودورها في تح ي  أداء العالقات العامة. •

 الفعص والمنايع .-شكلات المعاومات •

 لعامة حاى الشكلة الدولية لامعاومات.أس  تصميو صفحات خاصة  العالقات ا •

 إحداد قواحد  يا ات العالقات العامة. •

 اختيار ال نوات  •

  مطا  ة الوسائط مً المهام وأصحاب المصاحة •

  ئعةالتنطيط لحمالت را  •

  إدارة المشاريً •

  إدارة المنايع  •

  إدارة الوقت  •

 وت ديو  تائج األحمال التي أظهعها الت يي  •

 :سوم الدورة ر
 

 +  وفيه غداء استعا ة 2ال عع أحاله شامل ح د الدورة في قاحة فندق خم   ،وم +  •

 

 :منه،ية التدريب 
 

  ا ات الن اش. •

 العصف الذهني . •

 م،موحات حمل . •

 تكادل ادوار . •

  االت حماية و تطكي ية . •

 الععض •
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 جدول توقيت الدورة :

 المحاضعة االولى  10:00 – 08:00

  استعا ة  10:15 – 10:00

 المحاضعة الثا ية  12:15 – 10:15

 استعا ة + صالة  12:50 – 12:15

 المحاضعة االخيعة + مناقشة حامة 14:10 – 12:50


