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مدة 

البرنامج 

 طرق حمالت العالقات العاّمة من حيث تصنيفها وأنواعها وتمكين المتدّرب من فهم

تنظيمها 

ويلها مصادر تمومالت العالقات العاّمة،حتمكين المتدّرب من التعّرف على وظائف

 وكيفّية إدارتهاحمالت العالقات العاّمة تمكين المتدّرب من  تحديد أهداف

وء األسس في ضآلّيات الّتخطيط الجّيد لحمالت العالقات العامة تمكين المتدّرب من

راتيجي إلدارة العلمّية والقانونية واالجتماعية واستنادا إلى أحدث أساليب الّتخطيط االست

العالقات العامة 

يط للحملةإعداد المتدّرب على الّتعامل الجّيد مع وسائل اإلعالم قبل وخالل وبعد التخط

مالت تمكين المتدّرب من  مهارات اإلعداد الجّيد للوسائل االّتصالية المصاحبة لح

العالقات العامة

ّية واستنادا مالحظة المتدّرب لحمالت عالقات عاّمة وتحليلها وفقا لألطر النظرّية والنفس

لثقافي إلى المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بمجال العالقات العامة في ضوء الّسياق ا

.واالجتماعي، وفي إطار أحدث النظرّيات المفّسرة لهذا المجال

أهداف 

البرنامج 

: المواضيع الرئيسية للبرنامج ما يليتتضّمن 

تنظيمهاوطرقأنواعها:العاّمةالعالقاتحمالت1.

تمويلهاومصادرالعاّمة،العالقاتحمالتوظائف2.

إدارتهاوكيفّيةالعاّمةالعالقاتحمالتأهداف3.

العاّمةالعالقاتلحمالتالجّيدالّتخطيطآليات4.

ةللحملالتخطيطوبعدوخالل،قبل،اإلعالموسائلمعالجّيدالّتعاملآلّيات5.

العاّمةالعالقاتحمالتلنجاحالمساندةاالتصاليةالوسائلأنواع6.

العاّمةالعالقاتحمالتلنجاحالمساندةاالتصاليةالوسائلإعدادمراحل7.

العاّمةالعالقاتحمالتجمهورمعالّتعاملآليات8.

إلىناداواستوالنفسّيةالنظرّيةلألطروفقاوتحليلهاعاّمةعالقاتحمالتمالحظة9.

ثقافيالالّسياقضوءفيالعاّمةالعالقاتبمجالالمرتبطةوالمصطلحاتالمفاهيم

واالجتماعي

محتويات 

البرنامج 

ساعة 15   



: على المشاركون قادرون البرنامج، يكون مع نهاية

 تصنيفات حمالت العالقات العاّمة وطرق تنظيمهافهم

 وظائف حمالت العالقات العاّمة، ومصادر تمويلها فهم

ضبط أهداف حمالت العالقات العاّمة وطرق إدارتها

فيلة للّنجاح في فهم آلّيات الّتخطيط الجّيد لحمالت العالقات العاّمة والّسبل الك

تنفيذها 

 ّخطيط للحملةفهم آلّيات الّتعامل الجّيد مع وسائل اإلعالم قبل، وخالل، وبعد الت

مالت التمّكن من  مهارات اإلعداد الجّيد للوسائل االّتصالية المصاحبة لح

العالقات العاّمة، وإنتاجها

اكتساب مهارات الّتعامل مع جمهور حمالت العالقات العاّمة

 ّية والنفسّية وفقا لألطر النظرالتمّكن من آلّيات تحليل حمالت العالقات العاّمة

جتماعيواالواستنادا إلى المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بالّسياق الثقافي 

مخرجات التعلم 

الموّظفون والمكلّفون بإدارات العالقات العامة في مؤّسسات الدولة

ير الحكومّيةالموّظفون والمكلّفون بالعالقات العامة في المؤّسسات الخاّصة وغ

الموّظفون بوزارات الّدولة ومؤّسساتها

 ّة الموّظفون والمكلّفون بالعالقات العاّمة في المؤّسسات اإلعالمي

المستهدفة الفئة 

شبكة اإلنترنت.

شرائح البوربوينت

عصف ذهني.

 تبادل أدوار/ حوارات.

فيديوهات  .

ذها وإدارتهاعّينة لبعض حمالت العالقات العاّمة قصد البحث في آلّيات تنفي.

ّية واستنادا تحليل لعدد من حمالت العالقات العاّمة وفقا لألطر النظرّية والنفس

.إلى المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بالّسياق الّثقافي واالجتماعي

/ المادة التدريبية 

التكنولوجيا 

المستخدمة 
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