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مقدمة :
حتتل العالقات العامــة أهمية بالغة في
النظــم اإلدارية احلديثة و تســند إليها
أدوارا ً حيوية تتعلق بإبراز الصورة املشرقة
للمؤسســة و مــا تقدمه مــن خدمات
جملتمعهــا و هــي بذلك تشــكل حلقة
اتصال و تواصل و أداة تفاعل نشطة داخل
املؤسســة و خارجها ،فنجاح املؤسسة
سواء أكانت حكومية أو خاصة ال يتوقف
على ما حتققه من إجناز إذا لم تتمكن من
إبراز هذا اإلجناز إلى الفئات املســتهدفة
من جمهورها و املتعاملني معها من خالل
عرض اخلدمات املقدمة و برامج التطوير،
وهذه املهمة يتحملها موظفون العالقات
العامة مبا لديهم من خبرات متميزة و ما
يتوفر لهم من إمكانات.
الهدف العام :
أن يتعــرف املشــاركني على األســاليب
احلديثة في العالقات العامة.
األهداف التفصيلية :
 7 7تعريف املشــاركني بأسس و قواعد
العالقات العامة.
 7 7إكساب املشــاركني بعض املهارات
احلديثة املتعلقــة بآليات العمل في
العالقات العامة.
 7 7الوقــوف على املمارســات امليدانية
إلدارة العالقات العامــة في القطاع
احلكومي.

موضوعات الحلقة :
 遏 遏االفتتاح و تنمية روح الفريق.
 遏 遏املدخل إلى العالقات العامة.
 遏 遏وسائل و تقنيات االتصال احلديثة في
العالقات العامة.
 遏 遏العالقات العامة و إدارة األزمات
 遏 遏االتيكيت و البروتوكول في العالقات
العامة
 遏 遏زيارة ميدانية.
 遏 遏التقييم و اخلتام.
الفئة المستهدفة :
املوظفون العاملون في إدارات و أقســام
العالقات العامة اخملتلفة.
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).

