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 : وصف الدورة
 

طبيعة أدت التطورات المتالحقة في التكنولوجيا الرقمية، ومن أهمها اإلنترنت، إلي تغيير ما يمكن أن يطلق عليه 
الذي يعيش فيه األفراد، حيث أصبح لديهم القدرة علي التعبير عن أرائهم في  (Public Sphere) المجال العام

. وقد انعكست هذه التطورات علي مجال ممارسة العالقات العامة كوظيفة إدارية واتصالية مختلف القضايا
قات العامة إعادة التفكير في استراتيجياتهم للمؤسسات والمنظمات المختلفة. وأصبح لزاما علي ممارسي العال

 االتصالية في ضوء التطور الحادث في التكنولوجيا الرقمية، ومن أهمها اإلنترنت
 وسنتناول فى هذه الدورة ونلقى الضوء على مسايرة االتجاهات الحديثة فى مجاالت العالقات العامة

 

 

 هدف الدورة :
 

يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين باألسس العلمية لمعرفة ميكنة العالقات العامة وتقييم 
استراتيجيات العالقات العامة واإلعالم مما يؤدى إلى زيادة فاعلية اإلعالمى ، واألداء الخاص 

 ةالعالقات العامبمجال 

 

 
 الفئة المستهدفة :

 

  مديرو ورؤساء األقسام والعاملون فى مجال العالقات العامة واإلعالم 

  . مدراء العالقات الدولية 

 . مدراء العالقات العامة واإلعالم 

  .رؤساء العالقات العامة 

  .مدراء االتصال 

  .نواب مدراء العالقات العامة 

  .مشرفو العالقات العامة واإلعالم 

  .مأموري العالقات العامة 

  .أخصائيو العالقات العامة 

 :محتوى الدورة 
 

 اإلتجاهات الحديثة نحو وظائف العالقات العامة واإلعالم 
 لعوامل المحددة لمكانة العالقات العامة واإلعالما

 دائرية مهام العالقات العامة واإلعالم. 
 االتجاهات الحديثة فى العالقات العامة 

 

 البحوث وجمع المعلومات.. 
 .كجوهر لوظائف العالقات العامة واإلعالماالتصال  
 .القواعد الحاكمة لتخطيط وظائف العالقات العامة واإلعالم 
 .تخطيط أنشطة العالقات العامة واإلعالم 
 .تقويم أداء العالقات العامة واإلعالم 
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 استراتيجيات العالقات العامة واإلعالم 
 ممتطلبات وضع استراتيجيات العالقات العامة واإلعال

 . االستراتيجيات األساسية فى مجال العالقات العامة واإلعالم 
 مراحل وضع استراتيجية مقالة فى مجال العالقات العامة واإلعالم

 جمع المعلومات الالزمة وتحليلها وتحديد األحداث 

 تحديد المزيج المثالي لالستراتيجية. 
 تقويم استراتيجيات العالقات العامة واإلعالم 

 البرنامج اإلتصالي وخطواته سس تصميما. 

 نموذج تطبيقي لإلتصال اإلقناعي الفعال. 

 األشكال الحديثة لوسائل اإلتصال بالجماهير. 

 معوقات نجاح البرنامج اإلتصالي . 
 

 إدارة التغيير فى العالقات العامة المعاصرة 

 .المفهوم الحديث إلدارة التغيير 
  العامة.بيئة وحتمية التغيير فى إدارة العالقات 

 .وصفات وأساطير فشل التغيير 
 .خطوات اإلرتقاء الى القمة 

 .األسس العشر للتغيير 

 

 :رسوم الدورة 
 

  + 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


