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امعالقات امعاىة اميعتيدأخصائي   
 ميحة عاىة

 ٍذٌ وباتباع .امعاىة امعالقات وإدارة متخطيط اميناٍج أفضه عنى منتعرف بخطوة خطوة امدورة ٍذٌ ستأخذك

 امعنيا، مإلدارة عنَا واإلبالغ قياسَا ييكن امتي امنتائج تحقيق ىن امعاىة امعالقات أخصائيو سيتيكن امخطوات

 امدورة ٍذٌ وتعرض .عالقاتَا وتحسين سيعتَا تعزيز خالل ىن اميؤسسة نجاح في ىباشر بشكه واإلسَاو

 يتعرض فقد .امعالقات فًَ عنى يساعدك وامدبنوىاسي االحترافي امتعاىه أن وكيف امعاىة، امعالقات أساسيات

 متقديً امالزىة اميَارات تطوير ىن امدورة ٍذٌ ستيكنك وبامتامي وىربكة، صعبة ميواقف امعاىة امعالقات أخصائيو

 .اإلدارة ثقة وكسب منتحقيق وقابنة عينية خطط

 امينَجية

 اميشاركين متيكين امتعنييية األدوات ىختنف ذمك في بيا امتفاعنية امتدريب تقنيات ىن ىزيجاًا  امدورة ٍذٌ تستخدو

 امجياعية وامتدريبات األدوار معب تيارين امدورة ٍذٌ وتشيه .األطراف ىتعددة بيئة في وكفاءة بفعامية امعيه ىن

 امفريق وأنشطة وتيارين اميستديرة امطاومة ىناقشات إمى باإلضافة امخبرات، وتبادل

 أٍداف امدورة

 سيتيكن اميشاركون في نَاية امدورة ىن
 ىتغيرة بيئة في امعاىة امعالقات وظائف وصف

 امعاىة امعالقات ميَنة امرئيسية اميَاو عنى باالطالع امعاىة منعالقات برناىج وتنظيً تخطيط

 امعاو امعالقات ىسؤوميات ألداء وامضرورية األساسية االتصال ىَارات ىيارسة

 اميؤسس وسيعة صورة دعً في امعاىة امعالقات دور تحديد

 وخارجَا اميؤسسة داخه امجيَور ىع امفعال االتصال ألسس أعيق تفَيا إظَار

 صحفي ىؤتير وتنفيذ تخطيط
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 امفئات اميستَدفة

 امتواصه ىسؤومياتًَ تتطنب امذين اميوظفين كبار وكذمك امعاىة امعالقات ىجال في وامعاىنون واميشرفون اميدراء

 وامتسويق اميوظفين شؤون ىجاالت في اميشرفون سييا وال وامخارجي امداخني امجيَور ىن كه ىع وامتفاعه

 .واالدارة وامتدريب واميبيعات

 امكفاءات اميستَدفة

 وامقيادة وامتنظيً امتخطيط  

 وامتقييً اميراقبة  

 امكتابي امتواصه  

 وامجيَور اإلعالو وسائه ىع امتعاىه  

 اآلخرين ىع عالقات بناء  

 واآلراء امفعه ردود تنقي و تقديً  

 معالقات امعاىة في بيئة ىتغيرة

 امعاىة امعالقات وتطور نشأة  

 امعاىة امعالقات تعاريف  

 امعاىة امعالقات نطاق تعريف  

 امعاىة امعالقات ألخصائيي إرشادات   

 امعاىة امعالقات حيالت  

 امجديدة امنظر ووجَات امعاىة امعالقات أدوار  

 اميؤسسة وسيعة صورة ودعً بناء في امعاىة امعالقات دور  
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 وظائف امعالقات امعاىة

 اإلدارية اميبادئ  

 امعاىة امعالقات أنشطة وتنظيً تخطيط  

 امعاىة امعالقات ىشاريع وىراقبة قيادة  

 امعاىة منعالقات امناجح امتخطيط عناصر  

 امعاىة امعالقات ألخصائيي األساسية امصفات  

 اميؤسسة في امعاىة امعالقات وظيفة  

 امعاىة امعالقات أخصائي ىسؤوميات  

 امعالقات امعاىة وامتواصه

 وخارجَا اميؤسسة داخه امجيَور ىع امتواصه  

 امرئسيسة امتواصه عناصر  

 واآلثار االنتشار  

 امعاىة امعالقات في فعال امتواصه يجعه امذي ىا  

 امتواصه وظائف  

 امتواصه حواجز عنى امتغنب  

 امنفظي غير امتواصه  

 امتواصه في امعاىة امعالقات أخصائيي قدرة  
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 دور أخصائيي امعالقات امعاىة في امتعاىه ىع امجيَور داخه اميؤسسة وخارجَا

 امصعبة امشخصيات فًَ  

 امصعبة امشخصيات ىع امتعاىه  

 ىَارات امتواصه امكتابي

 امكتابي امتواصه أنواع  

 امكتابة أساسيات  

 امكتابية امتواصه وسائه  

 امصحفي امبيان إعداد  

 اإلخبارية امنشرات وإنتاج كتابة  

 امكتيبات وإنتاج تصييً  

 منيجالت اميقاالت إعداد  

 ىَارات امتواصه امنفظي

 امنفظي امتواصه أنواع  

 خطاب / تقدييي عرض إعداد كيفية  

 امخطاب / امتقدييي امعرض عنى امتيرن  

 امتقدييي بامعرض امقياو عند امنفظي وغير امنفظي امتواصه ىَارات  
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 اميؤتيرات امصحفية

 امصحفي اميؤتير تعريف  

 صحفي ىؤتير عقد يتً مياذا  

 امصحفي اميؤتير  وعقد إعداد كيفية  

 امصحفي امبيان إعداد كيفية  

 االعالو ىع جيدة عالقات بناء  

 األزىات حدوث عند االعالو وسائه ىع امتعاىه ىبادئ  

 


