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 مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد البرنامج التدريبي كود

PRM 023 اسطنبول 2023يناير  5 – 1 فاعليتها وقياس اإلعالمية الحمالت وتخطيط إدارة 

PRM 079 
 النشرات وإصدار وتجهيز إعداد في العامة العالقات دليل

 المختلفة والمطبوعات والكتيبات
 اسطنبول 2023يناير  5 – 1

PRM 135 
 وفقا   التميز فائقة والخدمة العامة العالقات في اإلبداع

 الشاملة الجودة لمعايير
 امستردام 2023يناير  12 – 8

PRM 025 القاهرة 2023يناير  12 – 8 العامة العالقات لمسؤولى الميدانية المهارات تنمية 

PRM 081 لندن 2023يناير  11 – 15 الرقمي اإلعالم في المتكامل البرنامج 

PRM 137 دبي 2023يناير  11 – 15 األزمات وإدارة مواجهة في العامة العالقات دور 

PRM 027 النمسا 2023يناير  22 – 22 األعمال وبروتوكول اتيكيت اساسيات 

PRM 083 
 الفعال واإلعالم العامة العالقات ديناميكية
 الحديثة التقنيات ظل في 

 شرم الشيخ 2023يناير  22 – 22

PRM 139 
  الذهنية الصورة صناعة في اإلبداع

 المؤسسات سمعة وإدارة
 لندن 2023فبراير  2 –يناير  21

PRM 029 كوااللمبور 2023فبراير  2 –يناير  21 والمدراء للقيادات المؤثرة اإلعالمية المهارات 

PRM 085 العمالء عالقات إلدارة المتكاملة المنظومة CRM 5 – 1   اسطنبول 2023فبراير 

PRM 141 اسطنبول 2023فبراير   1 – 5 الرعاة جذب مهارات 

PRM 031 
 العالقات في العاملين وتمكين وتحفيز توجيه استراتيجية

 الجودة عالية عمل بيئة لبناء العامة
 القاهرة 2023فبراير   12 – 12

PRM 087 دبي 2023فبراير   12 – 12 والكوارث األزمات أثناء الفعال واإلعالم اإلتصاالت نظم 

PRM 143 لندن 2023فبراير   23 – 11 اإلقناعي واإلعالم العامة العالقات في الحديثة االتجاهات 

PRM 033 
 االحترافية التقديمية العروض وتقديم إدارة مهارات

 العامة للعالقات
 اسطنبول 2023فبراير   23 – 11

PRM 089 
 واإلعالم العامة العالقات قيادات إلعداد المتكامل المنهج

 اإلعالمين المسؤولين أداء وتطوير
 النمسا 2023مارس  2 –فبراير  22

PRM 145 
  فعالية زيادة في العامة العالقات دور

 والمعارض المؤتمرات
 اسطنبول 2023مارس  2 –فبراير  22

PRM 035 دبي 2023مارس   1 – 5 اإلعالمية المؤسسات هيكلة إعادة 

PRM 091 القاهرة 2023مارس   1 – 5 التنفيذ وحتى التخطيط من:  العامة العالقات حمالت 

PRM 147 اسطنبول 2023مارس   12 – 12 الفعاليات إدارة في الُمعتمد األخصائي 

 اإلعالم والعالقات العامة



 

 

  
 

 
 

                   www.DiscoveryTools.org                                       2023 لعام التدريبية الخطة                                                           
 

Page 47 

PRM 037 اسطنبول 2023مارس   12 – 12 العامة العالقات أقسام لموظفي المهنية المهارات 

PRM 093 كوااللمبور 2023مارس  23 – 11 الرسمي اإلعالمي للمتحدث األساسية المهارات 

PRM 149 دبي 2023مارس  23 – 11 اإلعالم لموظفي اإلخباري االتصال مهارات تنمية 

PRM 039 
  اإلجتماعية المسؤولية اخصائي وتأهيل إعداد

 ISO 26000 ومعايير
 القاهرة 2023مارس   30 – 22

PRM 095 
 المطبوعات وإنتاج تخطيط في العامة العالقات دليل

 الدورية والنشرات اإلعالمية
 النمسا 2023مارس   30 – 22

PRM 151 
 في واإلعالم العامة للعالقات المتقدمة التنفيذية اإلدارة

 المعاصرة المنظمات
 لندن 2023 ابريل  2 – 2

PRM 041 
 المراسم المعارض، المؤتمرات، وإدارة تنظيم

 الكبرى واالحتفاالت 
 اسطنبول 2023 ابريل  2 – 2

PRM 097 
 العامة للعالقات المؤثرة اإلعالمية المهارات
 المعاصرة المؤسسات في 

 امستردام 2023 ابريل  13 – 1

PRM 153 
 وتنفيذها العامة العالقات حمالت وإعداد تخطيط

 نجاحها مدى وقياس 
 اسطنبول 2023 ابريل  13 – 1

PRM 043 
 الزيارات وبرامج الصحفية المؤتمرات وتنظيم إعداد

 اإلعالمية للوفود الميدانية
 القاهرة 2023 ابريل  20 – 12

PRM 099 دبي 2023 ابريل  20 – 12 واإلرشاد التوعية حمالت وتنفيذ وإدارة تخطيط 

PRM 155 
  العامة للعالقات المستقبلية األدوار
 العمالء مع الفعال االتصال ومهارات

 اسطنبول 2023 ابريل  22 – 23

PRM 045 اسطنبول 2023 ابريل  22 – 23 والمعارض والمؤتمرات الفعاليات وإدارة تخطيط 

PRM 101 
 المؤثر العام الحضور وقوة الكاريزما
 العامة العالقات ألخصائي 

 اسطنبول 2023 مايو  4 – ابريل 30

PRM 157 شرم الشيخ 2023 مايو  4 – ابريل 30 الرقمي المحتوى ونشر بناء 

PRM 047 اسطنبول 2023 مايو  11 – 2 اإلعالمية األعمال تطوير وإستراتيجيات اإلعالني اإلبتكار 

PRM 103 
  والبروتوكول العامة للعالقات المتكاملة النظم

 اإللكتروني واإلعالم
 لندن 2023 مايو  11 – 2

PRM 159 
  دور تفعيل في الحديثة العلمية األساليب

 المنظمات في العامة العالقات
 اسطنبول 2023 مايو 18 – 14

PRM 049 
  واإلعالم العامة للعالقات المتكاملة النظم

 الصحفية التحريرية والفنون
 القاهرة 2023 مايو 18 – 14

PRM 105 
  واإلعالم العامة العالقات في الحديثة التقنيات

 المعلومات تكنولوجيا بإستخدام
 دبي 2023 مايو 25 – 21

PRM 161 النمسا 2023 مايو 25 – 21 والمونتاج واإلخراج الطباعة في المتقدمة المهارات 

PRM 051 
 العامة العالقات إدارة في المصغر المهني الماجستير

 الفعال واإلعالم
 اسطنبول 2023 يونيو  1 –مايو  28
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PRM 107 اسطنبول 2023 يونيو  1 –مايو  28 اإللكترونية الصحافة في المتقدمة المهارات 

PRM 163 
 تحسين في العامة العالقات إدارة وأساليب إجراءات

 للمؤسسات الذهنية الصورة
 اسطنبول 2023 يونيو  8 – 4

PRM 053 كوااللمبور 2023 يونيو  8 – 4 الشخصيات كبار مع والتعامل والبروتوكوالت المراسم فن 

PRM 109 القاهرة 2023 يونيو  15 – 11 اإلعالن فاعلية لزيادة الحديثة االتجاهات 

PRM 165 
 العامة العالقات تعامل ومهارات فن
 اإللكترونية اإلعالم وسائل مع 

 دبي 2023 يونيو  15 – 11

PRM 055 النمسا 2023 يونيو  22 – 18 والمأمول الواقع بين للشركات االجتماعية المسؤولية 

PRM 111 
 للعاملين الصحفي واإلخراج التحرير مهارات

 العامة العالقات في 
 لندن 2023 يونيو  22 – 18

PRM 167 
 العامة العالقات مجال في العمل اخالقيات
 والبروتوكول والمراسم 

 اسطنبول 2023 يونيو  21 – 25

PRM 057 اسطنبول 2023 يونيو  21 – 25 الفورية الترجمة مهارات 

PRM 113 
  التعامل دبلوماسية في والتميز الفعال االتصال

 اآلخرين في والتأثير
 امستردام 2023 يوليو  2 – 2

PRM 169 
 العامة العالقات مجال في األخالقية اللياقة مفاهيم

 واإلتيكيت والبروتوكول والمراسم
 دبي 2023 يوليو  2 – 2

PRM 059 
 العامة للعالقات الشامل المفهوم

 الحديث اإلداري الفكر ضوء في 
 القاهرة 2023 يوليو  13 – 1

PRM 115 اسطنبول 2023 يوليو  13 – 1 الفعاليات إدارة مهارات 

PRM 171 اسطنبول 2023 يوليو 20 – 12 والتشريفات والبرتوكوالت المراسم آداب 

PRM 061 اسطنبول 2023 يوليو 20 – 12 الحشود ومراقبة وتنظيم إدارة فن 

PRM 117 
 وقياس واإلعالم العامة للعالقات العملية االستراتيجيات

 والدعاية العام الرأي
 شرم الشيخ 2023 يوليو 22 – 23

PRM 173 لندن 2023 يوليو 22 – 23 الخطابي والتميز المؤثر واإللقاء التقديم مهارات 

PRM 063 دبي 2023 اغسطس  3 –يوليو  30 واالتصاالت العامة العالقات في واالبتكار التميز 

PRM 119 النمسا 2023 اغسطس  3 –يوليو  30 األخبار نشرات وتحضير الميداني المراسل مهارات 

PRM 175 اسطنبول 2023 اغسطس  10 - 2 الدولية العامة العالقات إدارة 

PRM 065 
 اإلنترنت عبر واإلعالن والدعاية والتسويق الجديد اإلعالم

 (والسياحية االستثمارية المناطق) في
 اسطنبول 2023 اغسطس  12 - 13

PRM 121 
 المخططات وإعداد تخطيط في اإلعالمية المهارات

 والدعاية العام الرأي وقياس المعلومات وجمع والبحوث
 القاهرة 2023 اغسطس  24 - 20

PRM 177 
 اإللكتروني التشغيل ظل في العامة العالقات إدارة

 (اإللكترونية العامة العالقات) 
 دبي 2023  اغسطس 31 – 22



 

 

  
 

 
 

                   www.DiscoveryTools.org                                       2023 لعام التدريبية الخطة                                                           
 

Page 49 

PRM 067 
 المؤتمرات وتخطيط إدارة في المتخصص البرنامج

 والمنتديات والفعاليات
 اسطنبول 2023سبتمبر   2  - 3

PRM 123 
 للعاملين والمهنية السلوكية المهارات

 واإلعالم العامة العالقات في 
 القاهرة 2023سبتمبر  14  - 10

PRM 179 
 خالل من اإللكتروني واإلعالم العامة العالقات إدارة

 المعلومات وثورة العولمة متغيرات
 اسطنبول 2023سبتمبر  21  - 12

PRM 069 اسطنبول 2023سبتمبر  28  - 24 اإللقاء وفنون اإلخباري والتحرير الكتابة مهارات 

PRM 125 
 والمراسم والبرتوكول اإلتيكيت وفن العامة العالقات

 والقادة الشخصيات كبار مع والتعامل
 دبي 2023اكتوبر   5  - 1

PRM 181 كوااللمبور 2023اكتوبر   12  - 8 الرياضية والبطوالت واألحداث الفعاليات إدارة 

PRM 071 لندن 2023اكتوبر   11  - 15 الفعاليات وتخطيط إدارة في االحترافي الدبلوم 

PRM 127 النمسا 2023اكتوبر   22  - 22 اإلعالمي للعمل الحاكمة القانونية القواعد 

PRM 183 دبي 2023نوفمبر  2  -اكتوبر  21 اإللكترونية الرأي استطالعات 

PRM 073 اسطنبول 2023نوفمبر   1  - 5 الشخصيات كبار مع والتعامل المواقف إدارة في اإلبداع 

PRM 129 القاهرة 2023نوفمبر   12  - 12 الدولية المؤسسية اإلعالمية والرسالة الدولية العالقات 

PRM 185 امستردام 2023نوفمبر   23  - 11 والتلفزيونية اإلذاعية الصحفية، البرامج وتقديم إعداد 

PRM 075 شرم الشيخ 2023نوفمبر   30  - 22 واإلعالم العامة للعالقات المهني الدبلوم 

PRM 131 اسطنبول 2023ديسمبر   2  - 3 الفعال الداخلي االتصال وبناء المتميزة العامة العالقات 

PRM 187 
 اإلعالنية الحمالت تخطيط في واإلبداع اإلعالني االبتكار

 والمؤثرة الفعالة
 لندن 2023ديسمبر   14  - 10

PRM 077 دبي 2023ديسمبر   21  - 12 الجديد اإلعالم وتقنيات اإللكترونية الصحافة 

PRM 133 
  إدارة وهيكلة وتنظيم إعادة في االبتكار

 الحديثة العامة العالقات
 اسطنبول 2023ديسمبر   28  - 24

 

  


