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العربية اللغة لغة البرنامج 

.أربعة أيام تدريبیة، كل يوم ثالث ساعات تدريب مدة 
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ئة والقدرات لدى جمیع فئات الموظفین واالفراد في بیتطوير المھارات
اما كممثلین عن مؤسساتھم او . العمل للتعامل مع وسائل االعالم 

ر في لالدالء بالتصاريح الصحفیة و تنظیم الجانب االعالمي المعد للنش
ر كذلك التعامل مع تدفق المعلومات و االخبار عب. المؤتمرات الصحفیة 

.وسائل االعالم المختلفة 

اهداف 

البرنامج          

:محتوى الدورة 
الوحدة التدريبیة األولى

.ماھیة وسائل االعالم و مفھوم التعامل معھا • 
تعزيز مفھوم ومكونات اللغة المنطوقة الفعالة• 
.االتصال اإلعالمي انواعة واشكالة وتقسیماته الفرعیة • 
أسس المقابالت و التمییز بین أنواع األسئلة والتعامل معھا• 
.تقنیات التعامل مع الوسائل السمعیة والبصرية• 

الوحدة التدريبیة الثانیة

.يصف كیفیة التعامل مع الصحفیین خالل المؤتمر الصحفي• 
.يحدد متطلبات االستعداد للمؤتمر الصحفي• 
.يتفھم ا كیفیة مواجھة وسائل اإلعالم• 

يتم تنفییذ تلك األھداف من خالل
.التعامل مع الصحفیین خالل المؤتمر الصحفي• 
.متطلبات االستعداد للمؤتمر الصحفي• 
.طرق مواجھة وسائل اإلعالم• 

محتويات 

البرنامج      



الوحدة التدريبیة الثالثة

تھدف الوحد الى
.مراحل صناعة المؤتمر الصحفي• 
تمر مؤالعدادالمكونات المادية و التقنیة والبشرية • 

.صحفي ناجح
كیفیة االستفادة من المؤتمر الصحفي من خالل• 

.مھارة التعامل معه
و سیتم ذلك من خالل طرح المواضیع التالیة

.خطوات تنظیم المؤتمرات الصحفیة• 
.اإلعداد الناجع لمؤتمر إعالمي• 
.طرائق مواجھة وسائل اإلعالم• 
اعداد البیانات الختامیة و توزيع النشرات على • 

.الصحافة 

محتويات البرنامج      

عند االنتھاء من ھذه الدورة سكون المشاركون 
قادرون على

ادراك أھمیة وسائل االعالم بكل اشكالھا وضرورة • 
.وحتمیة التعامل معھا

ل و تحدد المھارات والقواعد األساسیة للتعامل الفعا• 
.اإليجابي مع وسائل االعالم 

ان يستطیع المشارك اعداد وتنظیم و إنجاح • 
.المؤتمرات الصحفیة 

صل رفع الكفاءة التفاعلیة المتعلقة بمھارات التوا• 
.الفعال الشخصیة 

مع الوصول بالمشاركین للقدرة الفعلیة للتعامل• 
األدوات والتقنیات المستخدمة من أجھزة و إضاءة 

.وكامیرات و اخراج و انتاج 
ات تعزيز الثقة بالنفس من خالل تعزيز القدرات ذ• 

.العالقة و اثراء المعرفة و التطبیق العملي 

مخرجات التعلم 

الطالب ,االداريين ,الموظفين الفئة المستهدفة 
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