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مقدمة :
تقدم هذه احللقــة مجموعة من املعارف
واملهارات التــي يحتاجهــا اإلداريون في
جميــع املســتويات اإلدارية ،ملــا لكتابة
التقاريــر مــن دور مهــم فــي عمليات
التخطيط والرقابــة اإلدارية ،في جميع
املؤسسات وفي مختلف ميادين العمل.
الهدف العام :
أن يتقن املشــاركون املهــارات الكتابية
للعالقات العامة.
األهداف التفصيلية :
 7 7تعريف املشــاركني مبفاهيم وأسس
العالقات العامة.
 7 7تعريف املشــاركني بأهــم املهارات
والوســائل الكتابيــة فــي مجــال
العالقات العامة.
 7 7تعريف املشــاركني بأهــم القواعد
اللغوية و اإلمالئية في الكتابة.
موضوعات الحلقة :
 遏 遏االفتتاح و تنمية روح الفريق.
 遏 遏املدخل إلى العالقات العامة.
 遏 遏إعداد البيان اإلخباري.
 遏 遏إعداد التقارير.
遏 遏إعــداد النشــرات واملطبوعــات
اإلعالمية.

 遏 遏التطبيقات اللغوية و اإلمالئية.
 遏 遏التقييم و اخلتام.
الفئة المستهدفة :
العاملــون في إدارات و أقســام العالقات
العامة ممن تتطلب طبيعة عملهم كتابة
البيانات والتقارير و النشرات اإلخبارية.
مدة الحلقة التطبيقية :
(  ) 20ســاعة تدريبيــة موزعة على ( ) 5
أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.
التكلفة المالية :
« « 200ريــال للفــرد ( .عند ترشــيح
 3مشــاركني ســيتم منح مقعد
مجاني).
« «تشــتمل التكلفة أدبيــات احللقة
( كملف املتــدرب واملــادة العلمية
والشهادة ) واإلفطار.
« «يحصل املشــارك بعد نهاية احللقة
على شــهادة معتمــدة من معهد
اإلدارة العامة.

ملخص السيرة الذاتية:
أ .علي بن نصيب الشحري
المؤهالت العلمية:
ماجستير اتصال وإعالم  ،جامعة سنترال
ميزوري ،الواليات املتحدة األمريكية.

الممارسات والخبرات العملية:
7 7قــام بتصميــم وتنفيــذ مجموعة
من البرامــج املتخصصة في مجال
اإلتصــال والعالقــات العامة مبعهد
اإلدارة العامة.
7 7عمل لسنوات رئيسا ً لشعبة النشر
واإلعالم ثم رئيســا ً لقسم العالقات
العامة واإلعالم مبعهد اإلدارة العامة.
7 7عمــل مديرا ً إلدارة اإلستشــارات ثم
مديرا ً إلدارة البحــوث ،ومديرا ً لتحرير
دورية (اإلداري) العلمية مبعهد اإلدارة
العامة (وال يزال).

