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  ما هي اأبرز نظريات التاأثري الإعالمي وكيف يتم توظيفها لتحقيق الأهداف؟

  ما هو منوذج التخطيط ال�سرتاتيجي الأن�سب للموؤ�س�سات الإعالمية؟

  كيف تكون الوثيقة احلاكمة للموؤ�س�سة الإعالمية منطلقًا لتخطيط امل�سمون والإنتاج؟

  هل ميكن تطبيق مفهوم الإدارة الر�سيقة يف املوؤ�س�سات الإعالمية؟



  خبري التخطيط ال�سرتاتيجي وتنفيذ اخلطط الت�سغيلية

  موؤ�س�س ومدير وم�سرف عام على عدة م�سروعات اإعالمية وجتارية

  �ستتاهم  يف بنتتاء وتطوير اخلطط ال�ستترتاتيجية والإعالمية ملجموعة 

من اجلهات والقنوات وال�ستتبكات مثل قناة الر�ستتالة الف�سائية ومركز 

اجلزيرة للتدريب الإعالمي 

  متتدرب معتمتتد يف جمتتال التخطيتتط ال�ستترتاتيجي، تخطيتتط واإدارة 

التخطيتتط  الف�سائيتتة،  القنتتوات  اإن�ستتاء  الإعالميتتة،  املوؤ�س�ستتات 

ال�ستترتاتيجي للم�سمون الإعالمي، التخطيط الرباجمي التلفزيوين، 

اإدارة واإنتتتاج الربامتتج التلفزيونيتتة، البنتتاء الإداري واملتتايل للعمتتل 

املوؤ�س�سي والإعالمي

مهتتارات التفكري الإبداعي يف العمل 

الإعالمي

مهارة بناء اأنظمة املوارد الب�ستترية 

وت�سكيل فرق العمل

مهارة و�سع اخلطط الإ�ستترتاتيجية 

والت�سغيلية

الوظيفية  املتت�تتستتارات  بتتنتتاء  متتهتتارة 

وخطط التدريب الإعالمي

مهتتارة التعامل �سمن مفهتتوم الإدارة 

الر�سيقة والفعالة

اإدارة  يف  متتتتتتتقتتتدمتتتة  متتتتتهتتتتتارات 

الجتماعات واتخاذ القرارات

د. عبداهلل جودت

الأهداف التدريبية

ملن الربنامج؟

املدراء العامون للموؤ�س�سات الإعالمية ونوابهم وم�ساعدوهم

املالك واأع�ساء جمال�س الإدارة للموؤ�س�سات الإعالمية

متتدراء الإنتتتاج الإعالمي، ومتتدراء الت�ستتويق يف املوؤ�س�ستتات 

الإعالمية

روؤ�ساء التحرير واملعدون ومديرو تطوير املحتوى الإعالمي

ال�ستتباب الطموح احلامل بامل�ستتاهمة يف اخلدمتتة املجتمعية 

العامة

مدراء وروؤ�ستتاء اإدارات العالقات العامة والإعالم يف خمتلف 

امل�ؤ�س�سات

مهارة التخطيط الإعالمي وت�سميم 

امل�اد الإعالمية

03

مهتتارة التعامتتل مع الطتتوارئ وو�سع 

اخلطط البديلة وحل امل�سكالت
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املحاور التدريبية
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مفاهيم اأ�سا�سية يف العمل الإعالمي

التخطيط ال�سرتاتيجي والت�سغيلي للموؤ�س�سات الإعالمية

تخطيط امل�سمون الإعالمي

الإدارة الفعالة للموؤ�س�سات الإعالمية

  املربع الإعالمي و�سباعية الت�سال.

  التاأثري الإعالمي واأبرز نظرياته احلديثة.

  خ�سائ�س واحتياجات العمل الإعالمي وموؤ�س�ساته.

  تطور مفهوم الإعالم واأدواته يف ظل الجتاهات امل�ستقبلية والتطورات التكنولوجية.

  التحليل ال�سرتاتيجي واأدواته املختلفة.

  التخطيط ال�سرتاتيجي با�ستخدام TOWS وPfeiffer ومنوذج مطور خا�س بالإعالم.

  بناء الوثيقة ال�سرتاتيجية احلاكمة للموؤ�س�سة الإعالمية. 

  التخطيط الت�سغيلي: تعريفه، خطواته، اأ�سكاله، ات�ساقه مع اخلطة الإ�سرتاتيجية.

  �سباعية املقا�سد العامة.

  و�سع الأ�س�س الإنتاجية والرباجمية.

  بناء خرائط ال�ستهداف الكلي.

  اخلطط الإعالمية ال�سنوية والدورية.

  الإدارة الر�سيقة والفعالة )Agile and LEAN( ومقارباتها الإعالمية.

  تنظيم وهيكلة وقيادة املوؤ�س�سات الإعالمية.

  املوارد الب�سرية وخطط التدريب الإعالمي.

  مفاهيم ومهارات اإدارية عملية وحديثة.

�سروط اللتحاق

  رغبة جادة يف تطوير مهارات التخطيط الإعالمي

  يف�سل اأن ي�سغل وظيفة قيادية يف اإحدى املوؤ�س�سات الإعالمية



تفا�سيل امل�ساركة:

  وقت انعقاد الربنامج : 9:00 �سباحًا - 2:00 ظهرًا    لغة الربنامج : اللغة العربية 

  مكان انعقاد الربنامج : الأردن )عّمان(      تاريخ انعقاد الربنامج : 11-15 مار�س  2018

�سروط الت�سجيل :

 برجاء اأن يكون الت�سجيل على طريقة النموذج املعتمد وموقع من ال�سخ�س امل�سوؤول  الإلغاء يكون بكتاب خطي ولي�س �سفهيًا
 يف حالة الإلغاء بعد ا�ستالم النموذج تدفع اجلهة 500 $  ر�سوم اإدارية   يف حالة الغياب تدفع قيمة الر�سوم كاملة

املوافقة على الت�سجيل:

التوقيع:اأوافق اأنا ال�سخ�س امل�سوؤول على امل�ساركة يف الربنامج املدون اأعاله وقد اطلعتتتتت على كافة �سروط الت�سجيل والإلغاء

الدفع :

Gulf  Innovation Company :اإ�سدار �سيك اأوحتويل بنكي با�سم

طريقة الدفع بالدينار الكويتي
IBAN )KW56KFHO0000000000011010195808(

Kuwait Finance House - H.O. Branch - Kuwait     Swift Code: KFHOKWKW

طريقة الدفع بالدولر الأمريكي
IBAN (KW58KFHO0000000000091010158908)
Kuwait Finance House - AL-Fiha Branch - Kuwait    Swift Code: KFHOKWKW

الدفع الإلكرتوين:

بيانات اجلهة :

ا�سم ال�سخ�س امل�سوؤول:  ا�سم اجلهة:   

الربيد الإلكرتوين:  الهاتف:    امل�سمى الوظيفي:  

بيانات امل�سارك )1(:

امل�سمى الوظيفي:   ال�سم:  

الربيد الإلكرتوين:    الهاتف:   

بيانات امل�سارك )2(:

امل�سمى الوظيفي:   ال�سم:  

الربيد الإلكرتوين:    الهاتف:   

بيانات امل�سارك )3(:

امل�سمى الوظيفي:   ال�سم:  

الربيد الإلكرتوين:    الهاتف:   

التكلفة والت�سجيل :

�سعر الربنامج  1450 $ اأو 435 د.ك )�ساملة املادة و�سهادة ح�سور الربنامج، وال�سيافة والغداء خالل الربنامج(

اخل�سومات :

1305 $  اأو  390 د.كعند الت�سجيل املبكر حتى 11 فرباير 102018%ختتت�تتتستتتم التتتتتتت�تتتستتتجتتتيتتتل املتتتبتتتكتتتر

خ�سم 

املجموعات

1235 $  اأو  370 د.كلكل م�سارك15%3 م�ساركني
1160 $  اأو  350 د.كلكل م�سارك اأو م�سارك خام�س جماين20%4 م�ساركني

1090 $  اأو  325 د.كلكل م�سارك اأو م�سارك جماين لكل اأربع م�ساركني25%5 م�ساركني اأو اأكرث

تخطيط واإدارة امل�ؤ�س�سات الإعالمية
منوذج الت�سجيل

gulf_innovation @gulf_innovation gulf-innovation g.innovation gulfinnovation1

Head Office

State of Kuwait
Tel.:  (965)   22404883
Fax:  (965)   22404852

Sultanate of Oman
Tel.:  (968) 91770559
Fax:      (968)   24489670

gulfinnovation.com(965)   98853311 info@gulfinnovation.com


