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خدمات التدريب
تعتمــد األعمــال التــي تتبناهــا "كونيكــس الكويــت" علــى التحديــد الدقيــق لالحتياجــات التدريبيــة لعمالئنــا ليمثــل حجــر الزاويــة 
لجميــع برامــج التطويــر والتعلــم التــي نقدمهــا. إننــا نســعى دائمــا مــن خــالل عملياتنــا وبرامجنــا المميــزة أن تعكــس وباســتمرار 

التغيرات الحديثة في مجال األعمال باإلضافة إلى االتجاهات الحديثة بالمنطقة.

إن فريــق عمــل كونيكــس الكويــت يؤمــن دائمــا بتقديــم لبرامــج التدريبيــة الخاصــة بــكل عميــل بمــا يتماشــى مــع طبيعــة 
احتياجاتــه وتوقعاتــه ونجعــل ذلــك فــي أولويــات مخرجــات برامجنــا. إن نمــوذج األعمــال الخــاص بنــا يركــز علــى إضافــة القيمــة 
لعمالئنــا وكذلــك لشــركائنا، األمــر الــذي يقــدم الفرصــة إلــى كل مــن الطرفيــن بالدخــول إلــى شــبكة أعمالنــا بمــا يســمح 

بتعظيم اإلستفادة من خالل إمكانية تقديم العروض واألساليب الحديثة والتواصل الفعال بين جميع األطراف.

منهجية التدريب في كونيكس
تعتمــد منهجيــة كونيكــس الكويــت فــي تقديــم برامجهــا التدريبيــة علــى قاعــدة عريضــة مــن المكونــات واألســاليب التفاعليــة 

والتي تستهدف إلى الربط الدائم بين أداء المشاركين في تلك البرامج بواقعهم العملي الحقيقي.
أننــا نتبــع المدخــل التدريبــي القائــم علــى تعظيــم اإلرتــكاز علــى القــدارات والمهــارات والمعــارف الحاليــة للمشــاركين وإعتبارهــا 
نقطــة البــدء إلحــداث التطويــر المنشــود وضمــان إنعــكاس ذلــك التطويــر علــى أداء المشــاركين فــي وظائفهــم. وفــي ســعينا 
لتحقيــق ذلــك تقــوم كونيكــس الكويــت باســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن اإلســتراتيجيات والتكتيــكات التدريبيــة التفاعليــة 
واالتــي تســتهدف خلــق محــاكاة دائمــة منهــا تمثيــل األدوار وورش العمــل باإلضافــة إلــى العديــد مــن التدريبــات والتمرينــات 

الجماعية الخارجية.

نحــن نســعى دائمــا إلــى التعلــم مــن خــالل الخبــرة، حيــث يمكننــا إكســاب المشــاركين مجموعــة مــن المعــارف واألفــكار 
والمهــارات والســلوكيات الحديثــة مــن خــالل خبراتهــم الشــخصية، علــى ســبيل المثــال فــإن خبرائنــا يقومــون بعــرض النمــاذج 
والموجــه  المرشــد  دور  بإتخــاذ  يقــوم  ثــم  النمــاذج  لتلــك  التحليلــي  النظــري  التفســير  تقديــم  جانــب  إلــى  المســتهدفة 
للمشــاركين بهــدف توســيع نطــاق إدراكهــم لماهيــة وكيفيــة تطبيــق تلــك النمــاذج والنظريــات وفقــا لطبيعــة وإســتراتيجيات 

وظائفهم ومؤسساتهم.

اإلستشارات
تقــوم كونيكــس الكويــت بتقديــم خدماتهــا اإلستشــارية للقطاعيــن الخــاص والحكومــي علــى الســواء بمــا يســاعد المنظمــات 
والهيئــات والــوزارات المختلفــة علــى تحليــل مكانتهــا الحاليــة فــي األســواق التــي تخدمهــا باإلضافــة إلــى تحديــد أهــم 

المشكالت والتحديات وذلك بهدف الوصول إلى تحسين في اإلنتاجية واألداء.
أيضــًا تقــوم لــرواد بتقديــم خدماتهــا اإلستشــارية لدعــم المؤسســات علــى تبنــي خطــط وإســتراتيجيات جديــدة باإلضافــة إلــى 
تقديــم الدعــم فــي مجــال إدارة التغييــر ســواء مــن خــالل وضــع الخطــط التنفيذيــة الالزمــة وصــوًال إلــى إمكانيــة تقديــم الدعــم 

في مجال تنفيذ ومتابعة وتقييم تلك الخطط.

اإلستراتيجية
إن نمــوذج أعمــال كونيكــس الكويــت يقــوم علــى إتباعنــا إلســتراتيجية التميــز، والتــى تقــوم علــى تقديــم الميــزة التنافســية 
الدائمــة لعمالئنــا ممــا يســمح بالحفــاظ علــى تطويــر برامــج التدريــب والتطويــر المقدمــة لهــم. إن إقامــة عالقــات الشــراكة 

اإلستراتيجية مع عمالئنا هو ما نؤمن به دائمًا.

كونيكس الكويت ولكم وافر الشكر والتقدير واالحترام،،،
قطاع استشارات التنمية البشرية 

قسم التدريب الخارجي
جمال عمران



اهداف البرنامج: سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من: 
•   تحليل وتقييم أحدث المفاهيم واإلستراتيجيات في مجال 

العالقات العامة واالعالم.
•   التعرف على أهمية وماهية العالقات العامة 

•   قواعد البروتوكول والمراسيم واالتيكيت على المستوى 
المحلي والدولي

•   التعرف على أهم فعاليات ومهارات اإلعالم في العالقات 
العامة.

•    تفعيل عملّية التقديم والعرض للجمهور.
•   تعميق الفهم باإلعالم وأدواته

•   التعرف على كيفية توظيف لغة الجسد في إيصال الرسالة
•   أنواع المقابالت السائدة في وسائل اإلعالم 

•   كيفية التعامل مع االزمات اإلعالمية

من يشارك: 
•   مديرو ورؤساء إدارات واقسام العالقات العامة 

•   موظفي العالقات العامة واالعالم 
•   المتحدثون الرسميون باسم المؤسسة 

•   قيادات العمل الرسمي وغير الرسمي 
•   األشخاص الذين يتعرضون لمواجهة وسائل اإلعالم 

•   مدراء وموظفي االتصال المؤسسي
•   المرشحون لاللتحاق بإحدى الوظائف السابقة 

•   المــدراء والموظفــون المشــاركون فــي أنشــطة وســائل 
العالقات العامة واإلعالم

•   جميــع العامليــن بــإدارات العالقــات العامــة واالعــالم 
والراغبين بتنمية مهاراتهم

CONFERENCES & EXHIBITIONS-TRAINING

Organized by

سجل اآلن
2023

Gamal Omran
Event Manager

jamal@conexkw.com
+965 9777 2806
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Fax: (+965) 25610233
www.conexkw.com
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التميز في إدارة أعمال 
وانشطة العالقات العامة

دورة تدريبية

14 - 18 مايو 2023
سنترو روتانا دبي البرشا 

محتويات البرنامج: 
•   المواصفات المطلوبة للنجاح في مجال العالقات العامة

•   وظيفة العالقات العامة واالعالم وأهدافها ومعوقات نجاحها
•   أدوات ومهام العالقات العامة

•   التعريف واألدوار ومتطلبات نجاح اقسام العالقات العامة
•   صفات موظف العالقات العامة الناجح. 
•   تخطيط وتنظيم أنشطة العالقات العامة
•   قيادة ومراقبة مشاريع العالقات العامة

•   عناصر التخطيط الناجح للعالقات العامة
•   الصفات األساسية لمدير العالقات العامة واالعالم

•   وظيفة العالقات العامة في المؤسسة
•   مسؤوليات ادارة العالقات العامة

•   انجاز مهام العالقات العامة واالعالم في جهات معينة (لدى األجهزة  الحكومية – العالقة مع الشركات األخرى – 
العالقة مع جمهور المساهمين أو الموردين أو الموزعين والمراجعين أو الجمهور الداخلي)

• يقدم سنترو البرشاء- فنادق روتانا، أماكن إقامة عصرية في منطقة البرشاء بمدينة دبي وعلى بعد 7 دقائق سيًرا على األقدام 
من مركز مول اإلمارات للتسوق.، بينما تقع محطة المترو على بعد 300 متر فقط من الفندق. 

يقدم فندق سنترو روتانا خصم خاص مجزي جدًا لضيوف الدورة التدريبية المذكورة أعاله
Budget hotels in Dubai, Hotels in Al Barsha, Centro Rotana, Rotana, LifeStyle Hotel (rotanatimes.com) •



 من يشارك 
•   األشخاص الذين يحتاجون إلى الظهور في بيئتهم

     المهنية بشكل منتظم.
•   المدراء والمشرفون المشاركون في تخطيط

     أو إدارة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات
•   مدراء وموظفي العالقات العامة

•   كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب
     بتطوير مهاراته وخبراته.

•   العاملون في الحقل الدبلوماسي ومن في حكمهم
•   العاملون في خدمة العمالء وادارات المراسم

•   مسؤولو المراسم والتشريفات وأخصائيو العالقات
    العامة ومنظمو الفعاليات والموظفون في مجال

    الضيافة 
•  جميع أولئك الذين يتطلب عملهم التعامل

   والتفاعل مع أشخاص مهمين في القطاعين
   الحكومي والخاص. 

CONFERENCES & EXHIBITIONS-TRAINING

Organized by

تنظيم وإدارة المراسيم،
البروتوكوالت، والمؤتمرات 
وفن االستقبال والضيافة 

دورة تدريبية

14 - 18 مايو 2023
سنترو روتانا دبي البرشا 

سجل اآلن
2023

• يقدم سنترو البرشاء- فنادق روتانا، أماكن إقامة عصرية في منطقة البرشاء بمدينة دبي وعلى بعد 7 دقائق سيًرا على األقدام 
من مركز مول اإلمارات للتسوق.، بينما تقع محطة المترو على بعد 300 متر فقط من الفندق. 

يقدم فندق سنترو روتانا خصم خاص مجزي جدًا لضيوف الدورة التدريبية المذكورة أعاله
Budget hotels in Dubai, Hotels in Al Barsha, Centro Rotana, Rotana, LifeStyle Hotel (rotanatimes.com) •
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 أهداف البرنامج: 
•   التعريف بالمھام الالزمة لتحضير وتنظيم االجتماعات والمؤتمرات 

•   تعريف المشاركين بمفهوم وأهمية المراسم والبروتوكول واإلتيكيت .
•   تطوير المھارات الفردية الالزمة لتطبيق قواعد وأسس المراسم والبروتوكول 

•    تقديم األداء المناسب والسليم في مجال المراسم والبروتوكول واإلتيكيت
•   تطبيق المھارات الفردية الضرورية للسلوك المناسب في مختلف المواقف والمناسبات

•   قواعد المراسالت الرسمية.
•   تزويد المشاركين بالمعلومات األساسية الالزمة للتعريف بأنواع المؤتمرات، واالحتفاليات وكيفية التخطيط لها

•   رفع مستوى األداء بين العاملين في الوظائف المناط بها القيام بأعمال الضيافة واالستقبال.
•   تسهيل مهمة منظمي المؤتمرات واالحتفاالت في اإلعداد والترتيب والتنظيم والمهام المطلوب القيام بها بكل دقة.

•   اكتساب الخبرات في مجال إدارة وتنظيم االحتفاالت والمؤتمرات، وكيفية التعامل مع كبار الشخصيات.

 محتوى البرنامج
•   االتيكيت والبروتكول : مفاهيم أساسية 

•   تطبيقات االنشطة واالجراءات المتبعة في البروتوكول
•   التخطيط لعقد المؤتمرات والمعارض والمناسبات.

•   قواعد مرافقة الضيوف من وإلى المجالس واالجتماعات
•   مهارات وتطبيق الجلوس في االجتماعات والمؤتمرات

•   إتيكيت المسافات الفاصلة
•   بروتوكول الوقوف الصحيح

•   البروتوكول واإلتيكيت في الحیاة العملية
•   فن التعامل مع األخرين

•   طريقة التقديم والمصافحة
•   أنواع المالبس والمظهر العام في المناسبات المختلفة 

•   مراسم المؤتمرات واالجتماعات الدولیة
•   إتيكيت االجتماعات والمقابالت الرسمیة

•   تمرينات عملية
•   التحضير للمناسبات واستقبال كبار الشخصيات

•   المعايير المحلية والدولية المختلفة



المحاور الرئيسية
•   المفهوم الحديث للعالقات العامة

•   الممارسات السبع للموظف الفعال
•   معوقات وعقبات االبداع

•   مبادئ وابعاد إدارة الجودة الشاملة
•   استراتيجيات قيادة عملية الجودة الشاملة

•   االبــداع وحــل مشــاكل العالقــات العامــة باســتخدام أســلوب 
العصف الذهني

•   كيفيــة اكتســاب المهــارات اإلبداعيــة لتحقيــق التميــز اإلداري 
في العالقات العامة 

•   خلق روح التميز عند الموظفين
•   مفهوم إدارة الجودة الشاملة

•   تجارب الدول المختلفة في إدارة الجودة الشاملة
•   مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة

•   وضع الخطة العامة الدارة الجودة الشاملة
•   أساليب قياس مستوى التحسن في الجودة

من يشارك:
•   مديرو ورؤساء إدارات واقسام العالقات العامة

•   كافــة العامليــن فــي مجــال إدارة مكاتــب العالقــات 
العامة

الســكرتاريا  مكاتــب  إدارة  عــن  المســؤولين  كافــة     •
ومكاتب استقبال الضيوف 

•   موظفي العالقات العامة واالعالم 
•   المتحدثون الرسميون باسم المؤسسة 

•   قيادات العمل الرسمي وغير الرسمي 
•   األشخاص الذين يتعرضون لمواجهة وسائل اإلعالم 

•   مدراء وموظفي االتصال المؤسسي
•   المرشحون لاللتحاق بإحدى الوظائف السابقة 

•   المــدراء والموظفــون المشــاركون فــي أنشــطة وســائل 
العالقات العامة واإلعالم

ــإدارات العالقــات العامــة واالعــالم  ــن ب ــع العاملي •   جمي
والراغبين بتنمية مهاراتهم

CONFERENCES & EXHIBITIONS-TRAINING

Organized by

سجل اآلن
االبداع في العالقات العامة 2023

والخدمة فائقة التميز 
وفقا لمعاير الجودة الشاملة  

25 - 29 يونيو 2023 
Naama Bay Promenade 

شرم الشيخ- مصر

دورة تدريبية
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اهداف البرنامج:
•   تعريف المشاركين بالعالقة الوثيقة بين التميز والجودة الشاملة في العالقات العامة

•   التعرف على المهارات اإلعالمية المختلفة مثل التصوير الفوتوغرافي والفيديو والكتابة اإلخبارية والمراسالت الصحفية. 
•   خلق بيئة عمل تشجع على االبتكار واالبداع

•   التعرف على مجاالت التميز في العالقات العامة
•   اطالع المشاركين على االتجاهات الحديثة لتطوير مجال العمل في أداراه العالقات العامة

•   براز أهمية الدور المحوري الذي تلعبه مكاتب إدارة العالقات العامة في تحسين عالقة الشركة مع المجتمع والعمالء. 
•   تعريف المشاركين على التقنيات التكنولوجية الحديثة المساهمة في تطوير العمل ضمن مجال إدارة العالقات العامة

يقــع Naama Bay Promenade Beach Resort Managed By Accor فــي قلــب خليــج نعمــة الشــهير، ويقــع علــى بعــد 10 
كــم فقــط مــن مطــار شــرم الشــيخ الدولــي، ويوفــر مــكان إقامــة واســع مــع إطاللــة علــى الحدائــق االســتوائية أو المســبح الواســع أو 

إطاللة بانورامية على الشاطئ في الفندق، فيما يتميز بشاطئ خاص.



من يشارك
•   الرؤساء والمدراء في قطاعات واقسام العالقات العامة واالعالم

•   موظفو العالقات العامة واالعالم 
•   المتحدثون بأسماء السفارات والخارجيات الدولية واإلقليمية.

•   المتحدثون الرسميون باسم المؤسسات األمنية والجيش والدفاع المدني والداخلية.
•   المتحدثون اإلعالميون بأسماء الرئاسة والوزارات والهيئات الدولية.

•   المتحدثون الرسميون بأسماء الشركات التجارية الكبرى والبنوك والمؤسسات المالية

CONFERENCES & EXHIBITIONS-TRAINING

Organized by

سجل اآلن
اعداد متحدث رسمي2023

" المستوى االحترافي"

دورة تدريبية

25 - 29  يونيو 2023 
Naama Bay Promenade 

شرم الشيخ- مصر

 Naama Bay Promenade يقــع
 Beach Resort Managed By
نعمــة  خليــج  قلــب  فــي   Accor
الشــهير، ويقــع علــى بعــد 10 كــم 
الشــيخ  شــرم  مطــار  مــن  فقــط 
إقامــة  مــكان  ويوفــر  الدولــي، 
ــق  ــى الحدائ ــة عل واســع مــع إطالل
االســتوائية أو المســبح الواســع أو 
إطاللــة بانوراميــة علــى الشــاطئ 
فــي الفنــدق، فيمــا يتميــز بشــاطئ 

خاص.
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تولــي إدارات وأقســام ووحــدات العالقــات العامــة فــي المؤسســات الحكومّيــة والخاّصــة أولوّيــة كبيــرة لــكّل المســائل التــي 
مــن شــأنها أن تعــّزز صــورة منظماتهــا لــدى الــرأي العــام؛ وألن المتحــدث اإلعالمــي للمؤسســة هــو همــزة الوصــل بيــن 
المؤسســة واإلعــالم فــإن قــوة أدائــه وتمكنــه مــن عــرض أفــكاره بفاعليــة وامتالكــه ألدوات التأثيــر واإلقنــاع الالزمــة، ومهاراتــه 

في التعامل مع وسائل اإلعالم وأسئلة الصحفيين كلها ترسم صورته وصورة مؤسسته لدى جماهيرها.

ألهداف التدريبية:
•   تطوير مهارات المتدربين بأصول وتقنيات التحدث الرسمي 

•   التعامل مع وسائل اإلعالم بأشكالها التلفزيونية واإلخبارية والصحفية واإلذاعية.
•   كيفية بناء صورة ذهنية إيجابية لدى الجمهور عن نفسه وعن منظمته.

•   امتالك مهارات المتحدث اإلعالمي البارع.
•   تطوير الملكات الشخصية والمعرفية وكذلك المعرفة التامة بأصول وتقنيات التحدث الرسمي.

•   تقديم عروض فعالة وديناميكية ومقنعة.
•   تقديم عروض فعالة وديناميكية ومقنعة، وتطوير مهاراتهم في التعامل مع األزمات 

•   تنمية مهارات إعداد وتقديم العروض المقروءة والمسموعة.
•   زيادة القدرة على التأثير والتفاعل مع الجمهور المستمع، وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسات.

•   كيفية إجراء مقابالت مع جميع الوسائل اإلعالمية: التلفزيون واإلذاعة والوسائط المطبوعة والمواقع اإللكترونية.
•   كيفية التحضير المنّظم للمقابالت والرسائل االستباقية والتقنيات العالمية للتعامل مع األسئلة الصعبة. 

•   إدراك قواعد التعامل مع وسائل اإلعالم المختلفة (تلفزيون، راديو، مقابالت، مؤتمرات.
•   أدوات المقابالت مع جميع الوسائل اإلعالمية، وطرق التحضير للمقابالت و البيانات الصحفية

•   القدرة على فهم األدوات اإلعالمية، وخصائصها والتعرف على مفهوم اإلعالم بشكل عام
•   توظيف المنابر اإلعالمية لخدمة أهداف المؤسسة.

المحاور الرئيسية:
المحور األول: المتغيرات العالمية الحديثة وواقع العالقات العامة في البيئة العربية

المحور الثاني: اآلليات الحديثة في تطبيق اإلعالم الفعال
المحور الثالث: طبيعة وأنواع االتصال وفنون الحديث
المحور الرابع: صفات المتحدث الفعال وآليات نجاحه

المحور الخامس: مهارات المتحدث الرسمي في إدارة األزمات
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يقع فندق Safir في مدينة القاهرة على بعد 10 دقائق سيرًا على األقدام من جسر النيل، وعلى بعد 30 
دقيقة بالسيارة من أهرامات الجيزة. ويبعد مسافة 500 متر عن محطة الدقي للمترو.

أهداف البرنامج التدريبي: 
تنمية مهارات المتحدثين الرسميين للوزارات والقطاعي الخاص والعام.

•   مهارات الحديث وإدارة الحوار مع وسائل اإلعالم.  
•   مهارات إدارة العالقة بوسائل اإلعالم.  
•   مهارات كتابة الخبر والتقرير الصحفي.  

•   مهارات إعداد المؤتمرات الصحفية.  

أجندة موضوعات البرنامج التدريبي: 
•   مهارات الحديث وإدارة الحوار مع وسائل اإلعالم.  

•   مهارات كتابة الخبر والتقرير الصحفي.  
•   مهارات اإلقناع والتأثير واإلنصات الجيد.  

•   مهارات تحليل السلوك غير اللفظي.  
•   مهارات إدارة الحوار والتفاوض.  

•   مهارات تقييم الحديث والحوار اإلعالمي.  
•   مهارات الردود الهاتفية على أسئلة اإلعالميين.  

•   -أهداف تنمية العالقة باإلعالميين.  
•   وسائل اإلعالم التي ينبغي التعامل معها.  

•   المضامين اإلعالمية التي يمكن التعاون فى إطارها مع اإلعالميين.  
•   متطلبات التعاون من خالل (الخبر– التقرير– التحقيق-الحوار).  

•   -أنواع أساليب كتابة الخبر والتقرير الصحفي.   
•   األسلوب المفضل لكتابة الخبر والتقرير الصحفي.  

•   سمات الكتابة الصحفية ومهارات إعداد المؤتمرات الصحفية.  
•   قائمة المدعوين لحضور المؤتمر الصحفي وتوقيت المؤتمر الصحفي.  

•   مكان انعقاد المؤتمر الصحفي وواجب ضيافة اإلعالميين.  
•   إدارة المؤتمر الصحفي وتسهيالت عمل اإلعالميين.  

•   إعداد تقرير نشر عن المؤتمر الصحفي.  
•    مواجهة الشائعات التي تجد تربة خصبة لالنتشار السريع خالل األزمة.  

•   تزويد وسائل اإلعالم بالمعلومات الدقيقة حول تطورات األزمات والكوارث.  
•   مخرجات البرنامج التدريبي لمهارات الكتابة وفنون االلقاء:  
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إدارة وتخطيط
الحمالت اإلعالمية الفعالة 
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يقع فندق Safir في مدينة القاهرة على بعد 10 دقائق سيرًا على األقدام من جسر النيل، وعلى بعد 30 
دقيقة بالسيارة من أهرامات الجيزة. ويبعد مسافة 500 متر عن محطة الدقي للمترو.
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اهداف الدورة التدريبية:
•   التعرف على أنواع الحمالت اإلعالمية والهدف منها والنماذج التطبيقية   

•   تنمية قدرات العاملين بمجال اإلعالم على إعداد وتنفيذ الحمالت اإلعالمية الناجحة  
•   ماهية اإلعالن وفاعلية األداء ومعرفة أسس اإلعالن الفعال  

•   التعريف باالسس العامة للحمالت االعالمية الناجحة  
•   الحملة اإلعالمية وخطوات تنفيذها  

•   استخدامات برامج العالقات العامة في التأثير على االتجاهات اإلنسانية وتكوين الراي العام  
•   تنمية مهارات المشاركين بأحدث أساليب تخطيط وإدارة الحمالت االعالمية  

•   اجادة طرق التعامل مع األحداث المفاجئة.  
•   اتقان مهارات التخطيط والتنفيذ وفق الموارد البشرية والمالية المتاحة.  

•   التعرف على المعوقات التي تحول دون تحقيق خطط الحمالت اإلعالمية  
•   تطوير المهارات االتصالية وطرق تحديد الوسائل المناسبة للحملة.  

محاور البرنامج :
•   موضوع الحملة - أهداف الحملة– وسائل االتصال المستخدمة في الحملة   

•   الرسائل اإلعالمية للحملة – مداخل اإلقناع – شعار الحملة – إنتاج الحملة – ميزانية الحملة   
•   أهمية الحمالت اإلعالمية واالعالنية  

•   مراحل تنفيذ الحمالت اإلعالمية والدعائية  
•   تقسيم المهام وتحديد شركاء العمل  

•   صياغة أهداف الخطة االعالمية والرسائل األساسية منها  
•   أنواع الجمهور المستهدف  

•   اإلطار الزمني والمواعيد النهائية للحملة االعالمية  
•   طرق توزيع المهام وفق الكادر المتاح  

•   خطوات تنفيذ البرامج وتطبيقها على أرض الواقع  
•   قياس مدى فعالية البرامج التي تقيمها العالقات العامة واالعالم  

من يشارك:
•   مسؤولي ورؤساء اقسام العالقات العامة واالعالم  

•   الراغبين في ممارسة حمالت العالقات العامة باحترافية  
•   جميع اقسام العالقات العامة واالعالم والسكرتارية ومن في حكمهم  

•   المتحدثون الرسميون باسم المؤسسة   
•   المدراء والموظفون المشاركون في أنشطة وسائل العالقات العامة واإلعالم  

•   جميع العاملين بإدارات العالقات العامة واالعالم والراغبين بتنمية مهاراتهم  
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الحصيلة العلمية:
•   اكتساب أهم مهارات إدارة الوقت بفاعلية.

•   اكتساب مهارة وضع األهداف الذكية.
•   معرفة وترتيب أولوياتك وجدولك بفاعلية أكثر.

•   تطوير مهاراتك في التفويض السليم.
•   إدارك وتطبيق مفهوم الحياة المتوازنة، وتطبيقها.

•   معرفة كيف تقول ”أل“ دون أن تخسر نفسك، أو اآلخرين.
•   مع اكتساب العديد من المهارات في إدارة الوقت واألولويات..

•   الحفاظ على االعمال منظمة ومؤرشفة
•   تخطيط وتنظيم جدول العمل

•   زيادة الكفاءة اإلنتاجية

محاور الدورة التدريبية 
•   مفهوم إدارة الوقت
•   أهمية إدارة الوقت

•   العائد من إدارة الوقت
•   سيكولوجية إدارة الوقت

•   االستراتيجيات الفاعلة إدارة الوقت
•   تحديد مفهوم ضغوط العمل وأثارها على األفراد 

•   تحديد مصادر ضغوط العمل
•   تحديد نتائج الضغوط وأثارها على األفراد 

•   تحديد األساليب السلوكية لتخفيف من ضغوط العمل 
•   تطبيق األساليب المساعدة لتخفيف ضغوط العمل 

المشاركون:
•   المدراء والرؤساء ومن في حكمهم

•   رؤساء األقسام وموزعي المهام في أماكن العمل 
•   الموظفون من مختلف المستويات واالقسام

•   السكرتارية التنفيذية 
•   إدارات العالقات العامة

•   المهتمون من مختلف القطاعات
•   المسئولون عن إدارة المشروعات 

•   كل من يجد في نفسه الرغبة والحاجة في اكتساب وتطوير جدارات إدارة المهام واألولويات

إدارة الوقت والمهام
 المتعددة وضغوط العمل 

23 - 27  يوليو 2023 
راديسون بلو - اسطنبول

دورة تدريبية

خــالل هــذه الــدورة التدريبيــة المتقدمــة التــي تقدمهــا "كونيكــس الكويــت" حــول إدارة الوقــت وترتيــب األولويــات، والتــي 
ســيتمّكن المشــاركون مــن اكتســاب أهــم المعــارف و المهــارات و الســلوكيات التــي تمّكنهــم مــن اإلدارة االحترافيــة 
للمهــام و األولويــات لمختلــف أنــواع االعمــال والمهــام وإدارة المشــروعات، مــا ســيكون لــه األثــر اإليجابــي المباشــر علــى 
حياتهــم المهنيــة و انجازاتهــم المؤسســية، حيــث يمكــن تعريــف إدارة الوقــت بأنهــا أفضــل اســتخدام للقــدرات الشــخصية 
والوقــت لتحقيــق األهــداف ممــا يســاعد علــى التــوازن الصحيــح بيــن مطالــب العمــل والحيــاة الخاصــة وتوفيــر الحاجــات 

األساسية بكل كفاءة وانتظام.
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يقــع فنــدق راديســون بلــو إســطنبول بيــرا فــي حــي بيــرا، شيشــلي- يتمتــع بإطــالالت خالبــة علــى جولــدن هــورن 
ومدينــة إســطنبول القديمــة، كمــا يقــع شــارع االســتقالل علــى بعــد أمتــار قليلــة فقــط،  يقــع الفنــدق علــى بعــد 
350 متــر فقــط مــن النفــق التاريخــي، ويقــع متحــف بيــرا وحــي غاالتــا والمدينــة القديمــة ضمــن مســافة 

قصيرة سيرًا على األقدام، كما يبعد مطار أتاتورك 18 كم بينما يبعد مطار إسطنبول 50 كم.
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 األسس الحديثة لتنفيذ
استراتيجيات الـ 6 سيجما

دورة تدريبية

23 - 27  يوليو 2023 
 فندق الراديسون بلو

تقسيم إسطنبول- تركيا
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يقــع فنــدق راديســون بلــو إســطنبول بيــرا فــي حــي بيــرا، شيشــلي- يتمتــع بإطــالالت خالبــة علــى جولــدن هــورن 
ومدينــة إســطنبول القديمــة، كمــا يقــع شــارع االســتقالل علــى بعــد أمتــار قليلــة فقــط،  يقــع الفنــدق علــى بعــد 
350 متــر فقــط مــن النفــق التاريخــي، ويقــع متحــف بيــرا وحــي غاالتــا والمدينــة القديمــة ضمــن مســافة 

قصيرة سيرًا على األقدام، كما يبعد مطار أتاتورك 18 كم بينما يبعد مطار إسطنبول 50 كم.

Gamal Omran
Event Manager

jamal@conexkw.com
+965 9777 2806

info@conexkw.com
Fax: (+965) 25610233
www.conexkw.com

Contact Me

األهداف : 
•   التعرف على أهمية الجودة وأهدافها.  

•   اإللمام بأسلوب 6 سيجما كأسلوب حديث في اإلدارة  
•   استخدامات وتطبيقات الجودة في مجاالت التخطيط والتحسين المستمر وعمليات التشغيل  

•   معرفة Sigma 6 كأداة لتطوير األداء.  
•   اإللمام بمنهجية وأدوات Sigma 6 وكيفية قياسها وتحقيقها.  

المحاور  :
•   مفهوم وإدارة الجودة وفوائدها.  

•   أهداف إدارة الجودة الشاملة وخصائصها.  
•   أساسيات تطبيق نظام Six Sigma والخطوات المنهجية الثماني لتطبيق االستراتيجية  

•   ماهية Sigma 6 وأهميتها.  
•   طريقة قياس مستويات الجودة بأسلوب 6 سيجما  

•   العوامل الحاكمة لنجاح Sigma 6  في التطبيق.  
. Sigma 6 مبادئ   •  

•   عناصر عملية ديمياك (تحديد المشروع ـ تكوين الفرق ـ البطل ـ الحزام األسود ـ الحزام األخضر )  
.Sigma 6 منهجية تطبيق   •  

.Sigma 6 محددات تطبيق   •  
. Sigma 6 فوائد تطبق   •  

.Sigma 6 المنهج العلمي لحساب   •  
•   الطرق اإلحصائية من خالل خرائط مراقبة الجودة.  

.Sigma 6 متطلبات تطبيق   •  
.Sigma 6 نماذج بعض الجهات في تطبيق   •  

•   استراتيجية تطبيق Six Sigma: التخطيط، استخدامات أساليب التطوير، التدريب على كيفية التطبيق،  
. Six Sigma متطلبات الحصول على      

Six Sigma المراحل األساسية للوصول إلى أداء   •  
من يشارك:

المهتمون والساعون إلى تطبيق الجودة في أعمالهم وأعمال المنظمة والمعنيون بوضع معايير وتطوير وتحسين األداء 
بالمنظمات والهيئات المختلفة



CONFERENCES & EXHIBITIONS-TRAINING

Organized by

إدارة االزمات اإلعالمية 
والطوارئ واالحداث 

دورة تدريبية

27 - 31 اغسطس 2023  
هيلتون جاردن - دبي البرشا

سجل اآلن
2023

يقع فندق "هيلتون جاردن ان دبي مول اإلمارات" في دبي، على ُبعد 800 متر من مول اإلمارات، وعلى ُبعد 5.9 كم من برج 
العرب و10 كم من ذا مونتغومري دبي، كما يعتبر مطار دبي الدولي المطار األقرب لهذا الفندق، حيث يقع على ُبعد 26 كم

Gamal Omran
Event Manager

jamal@conexkw.com
+965 9777 2806

info@conexkw.com
Fax: (+965) 25610233
www.conexkw.com

Contact Me

الهدف الرئيسي للبرنامج:

•   تنمية قدرات المشاركين على إدارة األزمات بأسلوب علمى وأكثر قدرة وفعالية فى مواجهة الطوارئ.  
•   سرعة مواجهة األزمات.  

•   بث الطمأنينة في نفوس الجمهور.  
•   مواجهة الشائعات التي تجد تربة خصبة لالنتشار السريع خالل األزمة.  

•   تزويد وسائل اإلعالم بالمعلومات الدقيقة حول تطورات األزمات.  
•   تحديد رسائل التوعية للجمهور حول كيفية تصرفه مع األزمة.  

•   تفعيل المشاركة المجتمعية النشطة والتطوعية لمواجهة األزمة.  
•   التحليل الموضوعي لآلراء التي وردت في وسائل اإلعالم حول األزمة.  

•   فتح قنوات للتواصل مع الجمهور للرد على أى استفسارات حول األزمة.  
•   عقد المؤتمرات الصحفية حول تطورات األزمة.  

•   التعامل مع المواقف الحرجة، من خالل إدارتها والسيطرة عليها، والتأكد التام من األداء الجيد للمتعاملين معها.  
•   تحليل مضمون ما ينشر في اإلعالم حول األزمة.  

•   تفعيل استشراف المستقبل للتعامل مع المخاطر والتهديدات من خالل االهتمام باالستراتيجيات وأدواته وأساليبه  

مخرجات البرنامج:
•   فريق عمل إعالمي قادر على مواجهة األزمات والطوارئ بأسلوب علمي.  

•   التوصل للمفاهيم العامة إلدارة األزمات والكوارث والطوارئ.  
•   تحديد أهم أدوات إدارة األزمات والكوارث والطوارئ.  
•   التعرف على مفهوم األزمات والكوارث والمشكالت  

من يشارك:
•   العاملين في مجال إدارة االزمات والكوارث  

•   العاملين في مجاالت التخطيط  
•   العاملين في العالقات العامة واإلعالم لما لها من دور في إدارة أي أزمة  

•   العاملين في مجال الحفاظ على أمن المؤسسات  
•   جميع المهتمين بالتحكم والسيطرة على المجاهيل المستقبلية  



CONFERENCES & EXHIBITIONS-TRAINING

Organized by

إدارة الجودة الشاملة
والتميز المؤسسي 

دورة تدريبية

27 - 31 اغسطس 2023  
هيلتون جاردن - دبي البرشا

سجل اآلن
2023

يقع فندق "هيلتون جاردن ان دبي مول اإلمارات" في دبي، على ُبعد 800 متر من مول اإلمارات، وعلى ُبعد 5.9 كم من برج 
العرب و10 كم من ذا مونتغومري دبي، كما يعتبر مطار دبي الدولي المطار األقرب لهذا الفندق، حيث يقع على ُبعد 26 كم

Gamal Omran
Event Manager

jamal@conexkw.com
+965 9777 2806

info@conexkw.com
Fax: (+965) 25610233
www.conexkw.com

Contact Me

الهدف الرئيسي للبرنامج:
•   التعريف بأهمية جودة بيئة العمل ودورها في رفع كفاءة أداء الموظفين  

•   التعريف بادوات قياس وتقييم الجودة الشاملة  
•   القدرة على بناء فريق العمل إلدارة التغير والتطوير  

•    مفهوم التميز المؤسسي ومراحله ومبادئه   
•   التعرف على الجودة الشاملة وابعادها   

•   التعرف على فوائد ومميزات تطبيق النظام األوربي في المؤسسات  
•   یتعرف المتدرب على البنیة التنظیمیة في المؤسسات القائمة على اساس الجودة الشاملة   

•   یقدر المتدرب أهمیة جودة بیئة العمل ودورها في رفع كفاءة أداء الموظفین  
( TQM-EFQM ) ISO-یتعرف المتدرب على العالقة بین الجودة الشاملة واألیزو والمواصفة األورو بیة   •  

•   مفهوم دیمنج للجودة ومفهوم كایزین – التحسین المستمر والجودة  
•   یكتسب المتدرب القدرة على وضع خطة للتحسین المستمر في ادارة الجودة   

•   التعرف على أدوات قیاس وتقییم الجودة الشاملة  
محتويات البرنامج:

•   مقدمة في إدارة الجودة واهميتها والمرجو منها   
•   العالقة بين إدارة الجودة الشاملة والمفاهيم األخرى  

•   متطلبات التأهيل  
•   تطبيق إدارة الجودة وأدوات تحسين الخدمات  

•   المهنية في إدارة الجودة الشاملة  
•   التحديات التي تواجه الجودة الشاملة   

•   مراجل بناء وتطوير فريق الجودة  
•   دور التميز المؤسسي في توجيه الراي العام  

من يشارك:
•   المدراء اإلداريين والتنفيذين في المؤسسة المختلفة  

•   العاملون في أقسام إدارة الجودة بالشركة  
•   العاملون في األقسام الرقابية بالمؤسسة  

•   إدارة الجودة والتميز المؤسسي.  
•   صانعي القرار والقائمين على عمليات التخطيط والتنفيذ  

•   جميع المهتمون بالجودة الشاملة والتميز المؤسسي   
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Organized by

سجل اآلن
اإلستراتيجية الحديثة2023

في إدارة الموارد البشرية
وقياس كفاءة األداء الوظيفي

دورة تدريبية

10 - 14 سبتمبر 2023  
فندق سفير الدقي - القاهرة – مصر

يقع فندق Safir في مدينة القاهرة على بعد 10 دقائق سيرًا على األقدام من جسر النيل، وعلى بعد 30 
دقيقة بالسيارة من أهرامات الجيزة. ويبعد مسافة 500 متر عن محطة الدقي للمترو.

Gamal Omran
Event Manager

jamal@conexkw.com
+965 9777 2806

info@conexkw.com
Fax: (+965) 25610233
www.conexkw.com

Contact Me

اهداف الدورة التدريبية:
•   تحليل القوى العاملة وتقييم وتصنيف الوظائف  

•   اإللمام بدور إدارة الموارد البشرية، التدريب والتطوير الوظيفي في تحقيق التميز المؤسسي  
•   اعداد لوائح وسياسات وإجراءات التدريب   

•   الطرق الحديثة إلعداد الخطط الالزمة لتطوير الموارد البشرية  
•   طرق تدريب وتطوير وبناء مهارات وقدرات الكادر البشري  

•   التعرف على المناهج الحديثة لقياس الكفاءة في إدارة الموارد البشرية الفعالة  
•   التميز في كيفية اإلدارة الفعالة للموارد البشرية على أساس الكفاءة  

•   تطبيق أهم الممارسات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية  
•   التعرف على السياقات القانونية إلدارة الموارد البشرية  

•   تطبيق المناهج الحديثة في مجال تخطيط القوى العاملة وتحقيق أعلى األهداف منها  

محتويات البرنامج

•   االتجاهات الحديثة في تحليل الوظائف  
•   المنهج االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية  

•    اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية  
•   إدارة الموارد البشرية االستراتيجية  

•   دليل إدارة التميز االستراتيجي للموارد البشرية:  
•   تنمية الموارد البشرية في ظل معايير الجودة الشاملة:  

•   االبداع المؤسسي المتميز في الموارد البشرية:  
•   االختيار والتوظيف ومهارات إجراء المقابالت الشخصية:  

•   قياس آليات التميز اإلبداعي في التطوير الوظيفي:  
•   اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية والتطوير اإلداري والتنظيمي:  

•   دور منهج Six 6 سيجما في تحسين وتطوير مخرجات منظمات األعمال:  

من يشارك:
•   مدراء ورؤساء اقسام الموارد البشرية والتوظيف  
•   شؤون الموظفين والتدريب والتطوير الوظيفي  

•   موظفي أقسام وإدارات الموارد البشرية والتدريب والتطوير ومن في حكمهم  
•   السكرتارية التنفيذية واقسام السكرتارية ومساعدي اقسام التدريب والتطوير.  
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 تخطيط وإعداد حمالت
العالقات العامة وتنفيذها 

دورة تدريبية

10 - 14 سبتمبر 2023  
فندق سفير الدقي - القاهرة – مصر

سجل اآلن
2023

Gamal Omran
Event Manager

jamal@conexkw.com
+965 9777 2806

info@conexkw.com
Fax: (+965) 25610233
www.conexkw.com

Contact Me

يقع فندق Safir في مدينة القاهرة على بعد 10 دقائق سيرًا على األقدام من جسر النيل، وعلى بعد 30 
دقيقة بالسيارة من أهرامات الجيزة. ويبعد مسافة 500 متر عن محطة الدقي للمترو.

اهداف الدورة التدريبية:
•   التعرف على أنواع الحمالت اإلعالمية والهدف منها والنماذج التطبيقية   

•   تنمية قدرات العاملين بمجال اإلعالم على إعداد وتنفيذ الحمالت اإلعالمية الناجحة  
•   ماهية اإلعالن وفاعلية األداء ومعرفة أسس اإلعالن الفعال  

•   التعريف باالسس العامة للحمالت االعالمية الناجحة  
•   الحملة اإلعالمية وخطوات تنفيذها  

•   استخدامات برامج العالقات العامة في التأثير على االتجاهات اإلنسانية وتكوين الراي العام  
•   تنمية مهارات المشاركين بأحدث أساليب تخطيط وإدارة الحمالت االعالمية  

•   اجادة طرق التعامل مع األحداث المفاجئة.  
•   اتقان مهارات التخطيط والتنفيذ وفق الموارد البشرية والمالية المتاحة.  

•   التعرف على المعوقات التي تحول دون تحقيق خطط الحمالت اإلعالمية  
•   تطوير المهارات االتصالية وطرق تحديد الوسائل المناسبة للحملة.  

محاور البرنامج
•   موضوع الحملة - أهداف الحملة– وسائل االتصال المستخدمة في الحملة   

•   الرسائل اإلعالمية للحملة – مداخل اإلقناع – شعار الحملة – إنتاج الحملة – ميزانية الحملة   
•   أهمية الحمالت اإلعالمية واالعالنية  

•   مراحل تنفيذ الحمالت اإلعالمية والدعائية  
•   تقسيم المهام وتحديد شركاء العمل  

•   صياغة أهداف الخطة االعالمية والرسائل األساسية منها  
•   أنواع الجمهور المستهدف  

•   اإلطار الزمني والمواعيد النهائية للحملة االعالمية  
•   طرق توزيع المهام وفق الكادر المتاح  

•   خطوات تنفيذ البرامج وتطبيقها على أرض الواقع  
•   قياس مدى فعالية البرامج التي تقيمها العالقات العامة واالعالم  

من يشارك:
•   مسؤولي ورؤساء اقسام العالقات العامة واالعالم  

•   الراغبين في ممارسة حمالت العالقات العامة باحترافية  
•   جميع اقسام العالقات العامة واالعالم والسكرتارية ومن في حكمهم  

•   المتحدثون الرسميون باسم المؤسسة   
•   المدراء والموظفون المشاركون في أنشطة وسائل العالقات العامة واإلعالم  

•   جميع العاملين بإدارات العالقات العامة واالعالم والراغبين بتنمية مهاراتهم  
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��א ��� א��¾���  
.Conex Kuwait Co  כ�¯  

KW03NBOK00 0000 0000 0020 2095 1848 2020951848IBAN:   Account#:   

800 $ / �� � א��כ� �א�כ� )  4   �כ��� א���א�כ� ����א�כ א��א�� ( �������� אכ¦� 
1000 $ / �� � א��כ� �א�כ� )      3 À�� 2   �כ��� א���א�כ� ����א�כ א��א�� ( 
1200 $ / �� � א��כ�   �כ��� א���א�כ� ����א�כ א��א��                                    


