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 : وصف الدورة
 

على ظل التحوالت التى يشهدها المجتمع المحلي والعالمي على كافة المستويات والمجالت وما يعترضه من 

تحليلية لما قد تحديات وأزمات ارتبطت بهذا التحول والتغير تأتي أهمية دراسة هذا الواقع وفق رؤية نقدية 

يواجهه من ازمات تؤثر على بنية ومستقبل المؤسسات القائمة به خاصة عند دراسة االستراتيجيات الالزمة عند 

ويعد . التخطيط واالستعداد إلدارة األزمات والتى يحتاجها مديرو إدارة األزمات والعالقات العامة بتلك المؤسسات

لتطرقه إلى الرؤية االستراتيجية االتصالية في التخطيط لها، كما يعد  هذا البرنامج عمال رائدا في هذا المجال

 انعكاسا لبعض الممارسات والتطبيقات العملية في إدارة األزمات بالمؤسسات

 هدف الدورة :
 

 اتالعالق عن المسئولين تساعد التي والمعرفيه المهاريه األساليب من فعالة بمجموعة المشاركين تزويد 

 زماتاأل في العامة للعالقات المخطط غير العشوائي الفعل رد أسلوب تجنب في المؤسسات جميع في العامة

 بصورة والكوارث األزمات حدوث عند والخارجيه الداخلية والعالقات اإلتصاالت عمليات وإدارة والكوارث

 .األزمات لتلك المتوقعة اآلثار تقليل أجل من فعالة

 

 الفئة المستهدفة :

 جميع في واإلتصاالت العامة العالقات مسئولو وكذلك العامة العالقات ومديرو اإلدارية القيادات جميع 

 في واإلتصاالت اإلعالم مسئولو وكذلك والخاصة الحكومية والخدمية الصناعية والمنظمات المؤسسات

 . والمحليات والمحافظات العامة المرافق

 :محتوى الدورة 

 األهداف / األهمية ( . العالقات العامة ) المفهوم / 

 . دستور العالقات العامة ) حقائق ومفاهيم ( ودوره في إدارة األزمات والكوارث 

 . التنظيم اإلداري األمثل إلدارة العالقات العامة وأهميته في إدارة األزمات والكوارث 

 األزمة . األسلوب العلمي لبحوث العالقات العامة والتعرف على إتجاهات الجمهور في ظل ظروف 

  ) تخطيط العالقات العامة ) أهميته / أنواعه في التخطيط الوقائي وكيفية تجنب األزمات 

 . ) التخطيط لألزمات ) حاالت عملية 

 . التخطيط لألزمات ودور العالقات العامة في ذلك 

 . مواصفات رجل العالقات العامة وإرتباطها باإلستشعار لألزمات 

  في العالقات العامة في إدارة األزمات والكوارث .وسائل اإلتصال المستخدمة 

 . المؤتمرات الصحفية وإصدار النشرات والبيانات اإلعالمية وإرتباطها باألزمات 

 . تقويم برامج العالقات العامة وإرتباطها بالتخطيط لألزمات 

 . حاالت عملية وزيارات ميدانية 

 :رسوم الدورة 
 

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


