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 : وصف الدورة
 

 

 

أكتسب نشاط العالقات العامة أهمية كبرى في منظمات اليوم ، سواء تلك التي تهدف إلى الربح أم تلك المنظمات •

وقد برز دور العالقات العامة نتيجة للتحديات والتغيرات العالمية  غير الهادفة للربح كالمنظمات الحكومية .

المعاصرة مما أدى إلى تزايد أهمية بناء وتدعيم إسم المنظمة ، وتكوين صورة ذهبية محببة في أعين جماهيرها . 

اتها وقد أثرت التغيرات التكنولوجية في نوع وشكل أدوات العالقات العامة التي يمكن إستخدامها في عالق

بالجمهور الداخلي والخارجي للمنظمة ، ومن ثم فعلى منظمات اليوم أن تقوم بالتوظيف الفّعال للتكنولوجيا الحديثة 

 . اإلنترنت واإلنترانت في خدمة جماهيرها

 

ولم تعد العالقات العامة اليوم ذلك النشاط المبهم الذي تتردد إدارة المؤسسة في تبنيه بل أصبحت ضرورة البد •

منها وبخاصة بعد التطورات الهائلة والسريعة في عالم المعلومات واالنتقال من المجتمع التقليدي إلى المجتمع 

اإللكتروني والفضائيات الرقمية، وهذا ما أضفى مهام ومسؤوليات جديدة على رجل العالقات العامة ليكون أكثر 

والً والمجتمع الدولي ثانياً، وتأسيساً على ذلك يهدف مهارة وقدرة على إبراز دور المؤسسة لدى المجتمع المحلي أ

هذا المؤتمر إلى تزويد المشاركين بالمهارات التي تساعدهم على استخدام التقنيات اإللكترونية في مجال تفعيل 

 .دور العالقات العامة على المستويين الفردي والمؤسسي

 

 هدف الدورة :
 

توظيف أساليب التكنولوجيا الحديثة في أداء وظائف العالقات العامة  يهدف المؤتمر بصفة عامة إلى بيان كيفية

 :  وأنشطتها . وبصور أكثر تفصيال يسعى المؤتمر إلى تحقيق األهداف التالية

 . إبراز الدور الحديث للعالقات العامة في ظل التغيرات والتحديات المعاصرة •

 . إثراء المشاركين بأحدث األفكار التي توضح كيفية أداء انشطة العالقات العامة إلكترونيا •

 . توضيح متطلبات تطبيق نظام العالقات العامة اإللكترونية •

تنمية مهارات المشاركين في كيفية إستخدام اإلنترنت واإلنترانت في أداء أنشطة العالقات العامة في  •

 لخارجي والداخلي للمنظمة عالقاتها بالجمهور ا

 

 الفئة المستهدفة :

 .مدراء اإلدارات و المدراء التنفيذيين وشاغلي الوظائف القيادية واإلدارية العليا والمرشحون لشغلها 

  المسئولون والمشرفون المناط بهم بناء فرق العمل واإلشراف عليها وتوجيه أنشطتها صوب األهداف

 تنفيذ المشروعات في المنظمات المختلفة .الموضوعة كذلك المسئولون عن 

 مهاراتهم في هذا  الموظفين والمعينين حديثاً و المرشحين لشغل الوظيفة مستقبال الراغبين في تطوير

 .المجال

 محتوى الدورة :
 

 مفهوم وأهمية العالقات العامة على مستوى المؤسسة والمجتمع

 المفاهيم األساسية للعالقات العامة اإللكترونية

 العالقات العامة باإلنترنت وغير األنترنت . 

 التفريق بين اإلنترنت واإلنترانت واإلكسترانت .  

 دور تكنولوجيا المعلومات في دعم أداء العالقات العامة . 

 متطلبات تطبيق تكنولوجيا المعلومات في مجال العالقات العامة . 
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 تصميم موقع المنظمة على اإلنترنت . 

  اإللكترونية كأحد تطبيقات العالقات العامة اإللكترونيةالحكومة 

 أمثلة الواقع العالمي ( on line ) للمواقع اإللكترونية لبعض المؤسسات الحكومية ومنظمات األعمال 

 خصائص ووظائف العالقات العامة اإللكترونية :

 وظائف وسائل اإلعالم االلكتروني 

 خصائص الكتابة اإللكترونية 

 ال اإللكترونيةوسائل االتص 

 خصائص االتصال المؤسسي اإللكتروني 

  االتصال اإللكتروني الداخلي Intranet 

  االتصال االلكتروني الخارجيExtranet 

  االتصال االلكتروني العالميInternet 

 التقنيات اإللكترونية إلعداد خطة العالقات العامة:

 ماهية التخطيط وأنواعه 

 فعال للعالقات العامةمقومات التخطيط اإللكتروني ال 

 متطلبات العبور نحو العالقات العامة اإللكترونية 

 معوقات تنفيذ األساليب اإللكترونية في المنظمات 

   ًتطبيقات عملية على إعداد خطة العالقات العامة إلكترونيا 

  . دور االدارة االلكترونية في تفعيل منهجية العالقات العامة

 لفعال:تقنيات االتصال اإللكتروني ا

 مفهوم االتصال اإللكتروني 

 خصائص االتصال اإللكتروني الفعال 

 طرق االتصال اإللكتروني 

 أنواع االتصاالت اإللكترونية 

 مهارات استخدام األساليب اإللكترونية في االتصال الخارجي 

 تدعيم العالقات مع الجمهور الداخلي للمنظمة إلكترونيا :

 العالقات مع الجمهور الداخلي اإلنترانت كأداة إلكترونية لتدعيم . 

 أهم أنشطة العالقات العامة التي يمكن تنفيذها إلكترونيا. 

 أنشطة العالقات العامة بالنسبة لإلدارة العليا والعاملين والمنظمة ككل. 

 ورشة عمل للتطبيقات واألدوات اإللكترونية المستخدمة في تنفيذ أنشطة العالقات 

 . العامة داخل المنظمة

 العالقات العامة بالجمهور الخارجي إلكترونيا : تدعيم

 تدعيم العالقات مع الجمهور الخارجي إلكترونيا . 

 مجاالت تطبيق العالقات العامة إلكترونيا لدعم الدور التسويقي المؤسسات الحكومية 

 البحوث والدراسات والمعامالت . 

 تصميم المنتجات والخدمات . 

 خدمة العمالء . 

 التوظيف . 
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 ات اإللكترونية في قياس الرأي العامالتقني 

 :رسوم الدورة 
 

 3000 للمشارك الواحد دوالر امريكي  

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

 

: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


