
  

 
 

 :  ورشة العمل التدريبية
  " بناء وتنظيم الحمالت"

 مادبا –جراند هوتيلفندق    1420 تشرين ثاني نوفمبر 28-92
 برنامج العمل 

 
 الحمالت اإلعالمية 

 مدير وحدة الصحافة االستقصائية في راديو البلداالستاذ مصعب الشوابكة / 
 

 الجمعة
28- 11- 2014 

  8:00-8:30 تجمع المشاركين أمام مركز القدس للدراسات 

 
  مقدمة في الحمالت اإلعالمية 

  مفهوم الحمالت اإلعالمية 
 لماذا الحملة االعالمية ؟ 
  .أهدافها، غاياتها، أنواعها 

 
 

9.30- 10.30  

  مدخالت الحملة اإلعالمية 
  عناصر الحملة اإلنتخابية الناجحة 

 ) قضية الحملة ، الجمهور، الموارد، الرسالة، الجهات المستهدفة، المالئمة( 
 

10.30- 11.45  

 
 استراحة قهوة

11.45- 12.00  

  إدارة الحملة اإلعالمية 
  الرؤية 
  االهداف 
 الشركاء 
 المعارضين 
  الفريق ، قيادة الفريق 
  التجانس 
  )قوة الحملة االعالمية ) القوة المادية ، الثقل في الواقع ، فاعلية التغيير 

 

12.00 – 1.45  

2.45 -1.45 استراحة غداء  

 
 .استراتيجيات الحملة الناجحة في المبادرات السياسية والمجتمعية 
  اإلعالمية./ تكتيكات الحملة اإلعالميةالتخطيط للحملة 
 .أشكال األنشطة اإلستراتيجية 
  اإلعالميةالتحديات في بناء الحمالت 

 

2.45- 4.00  
 

  تطبيق الحملة االعالمية 
  ، وسائل االعالم المناسبة للحملة  ) المرئي، المسموع، المكتوب، االلكتروني

 ...الخ(
  ، البيان الصحفي والخطابات، اللقاءات االعالمية ، المنشورات، االعالم المجتمعي

 المناظرات، الصور، الشعارات، الهواتف النقالة و االنترنت 
 )تمرين ) مجموعات عمل 

4.00- 5.30  



 ادوات اإلتصال والتواصل  
 ILMاالستاذ كفاح حريز : مدرب معتمد من معهد االدارة والقيادة البريطاني 

  29/11/2014يوم السبت : 

10.00-9.30 التسجيلاالستقبال و   

  أدوات االتصال والتواصل 
 وسائل االعالم 
 االدوات 
  التوقيت المناسب الستخدام وسائل االعالم في الحمالت 
  هل يحتاج االفراد لتصميم استراتيجية للحملة ؟ 
  تقييم أدوات وسائل االعالم المستخدمة في الحمالت 

 
 االستاذ كفاح حريز/ مدرب 

 

11.30 – 12.00  

12.15 – 12.00 استراحة قهوة  

 
 كيف ومتى تبدأ باستخدام االستراتيجيات المختلفة في الحمالت 
  كيف تصل الفضل طريقة للتواصل مع الناس اليصال اهداف الورشة 
  المهارات واالساليب المختلفة للتواصل مع المجتمع 

 

12.15- 2.00  

 الغداءاستراحة 
2.00- 3.00  

 

 
  نصائح اساسية ألعضاء االحزاب السياسية 
 كيف تكون قياديا ؟؟ 
  مظاهر القيادة في السياسية ، كيف تكون قيادي في الحزب ؟ 
 .. كسب التأييد 
  ) تمرين ) مجمعات عمل 
  

4:00-3:00 

 


