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 امعالقات امعاىة ِىَارات اإلعالو
ميحة عاىة 

 في اميؤسسة عن إيجابية صّرة متقديً ىَاراتًَ الستخداو استعداد عنى امعاىة امعالقات أخصائيّ يكّن أن يجب

 بناء في اميناسب امجَد بذمت ِإذا .تنشأ قد أزىة أي عنى بسرعة منرد استعداد عنى يكّنّا أن ِيجب .األِقات جييع

 ظَّر حال في امسنبية امصحافة ِجُ في امصيّد عنى قادراًا  عينك سيكّن امجيدة األِقات خالل بَا ىّجّق سيعة

 امنفظي امتّاصه تقنيات ِيكتسبّن عاىة، عالقات كأخصائيي دِرًٍ امدِرة ٍذٌ في اميشاركّن ِسيفًَ .أزىة

 .اميؤسسة سيعة متعزيز اإلعالو ِسائه ىع ِامتعاىه األزىات تقييً عنى قادرين ِسيكّنّا ِامكتابي

 امينَجية

 ىن اميشاركين متيكين امتعنييية األدِات ىختنف ِتشيه امتفاعنية، امتدريب تقنيات ىن ىزيجاًا  امدِرة ٍذٌ تستخدو

 اميستشار يقدىُ امذي امتقدييي امعرض :تعنييية ركائز أربع عنى امدِرة ٍذٌ ِتعتيد .ِكفاءة بفعامية امعيه

 .امحامة ِدراسات فيديّ ىقاطع ِعرض اميستديرة امطاِمة ِىناقشات امجياعية ِامتدريبات

 أٍداف امدِرة

 سيتيكن اميشاركّن في نَاية امدِرة ىن

 .ىختنفة ِأِضاع بيئات في امعاىة امعالقات ىجال في ِاإلستراتيجيات اميفاٍيً أحدث ِتقييً تحنيه

 .عاو شكه في اميؤسسات فيَا تعيه امتي امبيئات تناسب امعاىة امعالقات ِىناٍج أساميب ىن عدد تقييً

 امتحرير ِاساميب ِامكتابي امشفّي االتصال بّسائه يتعنق فييا امعاىة امعالقات في االساسية اميَارات ىيارسة

 .ِاإلنتاج ِاإلخراج

 امعاىة امعالقات في اإلعالو ِىَارات فعاميات أًٍ عنى امتعرف

 .منجيَّر ِامعرض امتقديً عينّية تفعيه 

 ترِيجّية كأداة امعاّىة امعالقات في ىَاراتًَ إستعيال
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 امفئات اميستَدفة

 ِامخارجيين، امداخنيين امعيالء ىع ِامتفاعه امتّاصه عينًَ يتطنب امذي ِاميّظفّن امعاىة امعالقات ىّظفّ

 ِييكن .اإلدارية ِامشؤِن ِامتدريب ِاميبيعات ِامتسّيق اميّظفين شؤِن ىجاالت في ِاميشرفّن اميدراء ِخاصة

 .اإلعالو ِسائه أنشطة في اميشاركّن ِاميّظفّن اميدراء أيياًا  امدِرة ٍذٌ ىن يستفيد أن

 امكفاءات اميستَدفة

 امنفظي غير ِامتّاصه امنفظي امتّاصه

 امعرِض تقديً ىَارات

 اآلخرين عنى امتأجير

 امّقت إدارة

 امتقييً

 امقرار اتخاذ

 ىفاٍيً امعالقات امعاىة

 امعاىة امعالقات ىجال في مننجاح اميطنّبة اميّاصفات

 امعاىة امعالقات أدِات

 ِاألِضاع األدِار ِ امتعريف

 امناجح امعاىة امعالقات ىّظف صفات

 امعالقات امعاىة ِىَارات امتّاصه

 امعاىة امعالقات في امتّاصه أٍيية

 امتّاصه ىجال في امعاىة امعالقات ىسؤِل دِر

 امرسائه تبادل
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 امتّاصه عينيات نياذج

   امتّاصه عّائق عنى امتغنب

 امجسد مغة أٍيية

 امفّعامة امكتابة تعريف

 ِاضحة مغة إستعيال

 ِامرسائه اإلمكترِنية ِامرسائه ِامتقارير اميذكرات كتابة

 شيقة إخبارية رسائه إعداد

 مإلٍتياو ىحير كتيب ِتحيير تصييً

 ىسؤِميات امعالقات امعاىة

 ِسيعتَا ِصّرتَا اميؤسسة ٍّية عنى امحفاظ

 منيؤسسة امحسنة امسيعة فّائد

 ِامخارجية امداخنية امييادين

 اميجتيعية امييادين عنى ترتكز ىؤسساتية سيعة بناء

 امعالقات امعاىة ِاإلعالو

 اإلعالو تعريف

 اإلعالو أنّاع

 ِىسجنة امَّاء عنى ىقابالت إجراء

 إعالىية ىقابالت خالل امتصّرف كيفية

 األدِات :ِاإلعالو امعاىة امعالقات

 امصحفية اميؤتيرات تحيير
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 امصحفية امحقيبة تحيير

 امصحفية امبيانات تحيير

 اإلعالو ِسائه ىع امتعاىه

 االعالو ىع جيدة عالقات بناء

 األزىات خالل االعالو ىع امتعاىه كيفية

 ىَارات امعرض ِإمقاء امخطابات

 امفّعال منيتحدث امخصائص أًٍ

 امتحيير أٍيية

 امعرض ىن ِامَدف اميّضّع إختيار

 امجيَّر دييّغرافية تحنيه

 امخطاب إمقاء عنى امتدرب

 ىعُ امتعاىه ِكيفية ىسبباتُ :امتّّتر

 امعيّن ِمغة امشفَية امخصائص

 دِر امعالقات امعاىة امترِيجي

 منعيالء اإلختيار عينية

 امعاىة ِامعالقات اميجتيعية اميسؤِمية

 امتسّيقية امعاىة امعالقات

 امتسّيق في امعاىة امعالقات دِر

 ِامترِيج امرعاية

 اميختنفة اميعارض تنظيً


