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هذه الدورة  
 مسؤولي اإلعالن، مسؤولي العالقات العامة في المؤسسات الخاصة والحكومية، مسؤوليلصممت هذه الدورة  

تركز الدورة على  . ، أصحاب الشركات ورجال األعمال، أصحاب المهن الفردية العلمية واإلستضافةالتنظيم 
 المقدمة في الدورة وفق المعطيات األحدث  المعرفة الجيدة للمتدربين باألصول النظرية وبمنهجية المادة العلمية

ن من تطبيق كل ما يحصلون عليه في هذه  علمياً ووفق المعطيات الواقعية في الوقت ذاته، بحيث يتمكن المشاركو
. تي يحتاجونها للقيام بمهامهمالدورة في عملهم بشكل عملي من خالل حصولهم على المهارات الالزمة ال

  وساليداتعرض أفالم  .  العملوورشاتتتضمن الدورة إعداد مجموعة من التمارين والحاالت الدراسية العملية  
 .أمثلة واقعية وحاالت عملية، مع متعلقة بمواضيع الدورة

 اإلعالن،مسؤولي العالقات العامة في المؤسسات الخاصة والحكومية، لمسؤولي
فردية العلمية  التنظيم واالستضافة، أصحاب الشركات ورجال األعمال، أصحاب المهن المسؤولي
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تعريف أهمية العالقات العامة ووظيفتها �

اكتشاف فن قيادة العالقات العامة والتواصل الفعال  �

تطبيق دور العالقات العامة في كل من عمليتي الترويج والتنظيم �

تمييز دور العالقات العامة في وسائل الصحافة واإلعالم �

إبراز مظهر المؤسسة من خالل العالقات العامة �

اتباع خطوات إشهار العمل عن طريق العالقات العامة  �

توليد حلول إدارة األزمات عن طريق العالقات العامة   �

أهمية العالقات العامة ووظيفتها
فن قيادة العالقات العامة والتواصل الفعال     �
خطوات إشهار العمل عن طريق العالقات العامة �
نشاطات العالقات العامة  �
ستة أسئلة يجب سؤالها لدى القيام بالعالقات العامة  �
العالقات العامة والترويج �
إيجاد النقاط الفريدة والمميزة والتعبير عنها �
التصرف في المواقف المفاجئة والحرجة �
العالقات العامة والصحافة واإلعالم �
وكاالت العالقات العامة المتخصصة  �
مظهر المؤسسة من خالل العالقات العامة  �
لمظهر المرئي، المظهر الفعلي، المظهر التجاري ا�
العالقات العامة والمناسبات الكبرى �
العالقات العامة والتنظيم �
 إدارة األزمات عن طريق العالقات العامة�



SUCCESS IS A SCIENCE YOU CAN LEARNSUCCESS IS A SCIENCE YOU CAN LEARN

EXCELLENCE IS AN ART YOU CAN MASTEREXCELLENCE IS AN ART YOU CAN MASTER

النجاح علم نجعلك تتعلمه، التفوق فن نجعلك تتقنهالنجاح علم نجعلك تتعلمه، التفوق فن نجعلك تتقنه

Alpha UK (Dubai), PO Box 120385, Dubai, UAE. Tel: + (9714) 351 6993 Fax: + (9714) 351 6994

Email: dubai@alphatraining.co.uk web: www.alphatraining.co.uk

استمارة تسجيل
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:  في الدورة التالية     )تسجيلنا (أرجو تسجيلي

البريد االلكتروني

الفاكس

التلفون

العنوان

العمل أو الوظيفة

اسم الشركة أو المؤسسة  

االسم باللغة اإلنكليزية 

االسم الثالثي

التاريخ التوقيع

كيفية التسجيل؟ 
.يمكنك التسجيل بالتلفون، أو بالفاكس، أو بالبريد اإللكتروني

: طريقة الدفع 
 شيك من الشركة أو المؤسسة   ���� 
 تحويل مصرفي مباشر���� 
يرجى ) . استنادا إلى طلب شراء أو ترشيح معتمد من الشركة أو المؤسسة (مؤسستي  /  يرجى إرسال فاتورة إلى شركتي ���� 

.ات للتسجيل غير مصحوبة بأجور الدورةمالحظة أنه يجب دفع األجور كاملة قبل بدء الدورة، حيث ستهمل أي طلب 
dubai@alphatraining.co.uk  إرسال الطلب مرفقا بالبريد اإللكتروني

6994 351 4 971 +: أو بالفاكس إلى
. سيتم تأكيد الحجز بالبريد اإللكتروني أو الفاكس  .أو بالفاكس لتأكيد الحجز يرجى إرسال صورة للتحويل بالبريد اإللكتروني

: يرجى الدفع إلى الحساب المصرفي التالي        
 كيه للتدريب واالستشاراتيوألفا : اسم الحساب
بنك االتحاد الوطني: اسم المصرف

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة981ب . ص: عنوان المصرف
8001043909: رقم الحساب

 التسجيل لغاءإ
من أجور % 10رشيح شخص بديل للدورة، أو يتم خصم إذا تم إلغاء التسجيل قبل سبعة أيام أو أكثر من بدء الدورة فيمكن ت

.وإذا لم يحضر المشارك في الدورة فإن األجور لن تسترد. الدورة
بين أو عددهم، أو توقيت الجلسات، أو مكان انعقاد  يحق لمؤسسة ألفا، إذا اقتضت الضرورة، تغيير محتوى الدورة، أو المدر

.   المدفوعة لهموإذا تعذر انعقاد الدورة فسيتم إشعار المشاركين بذلك وإعادة األجور. الدورة
. شكرا لكم
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