NCC In-House Training Courses
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العالقات العامة واإلعـالم
Public Relations and Media
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الرأي العام وطرق قياسه
تنظيم المؤتمرات الصحفية
فنون العمل الصحفي
احتراف فن االرتجال اإلذاعي
اخالقيات العمل الصحفي
اساسيات تصميم االستوديوهات والمعالجة الصوتية لالستوديوهات االذاعية
اإلخراج اإلذاعي
اإلرسال الرقمي
اإلعداد التلفزيوني
اإلعالم واالتصال الجماهيري
فن اإللقاء واالرتجال
اإلنترنت ،اإلنترنت والتجارة اإللكترونية
البث المباشر
الترجمة الصحفية والتغطية الخبرية الخارجية وكتابة الرسائل الصحفية
التصوير السينمائي
التقنيات الرقمية لإلنتاج اإلذاعي
الحرب النفسية والدعاية واإلعالم المضاد
الحكومة اإللكترونية
الرأي العام وطرق قياسه
العالقة بين ممارسي العالقات العامة ووسائل اإلعالم
العمل اإلذاعي والتليفزيوني
القياسات اإلذاعية والتليفزيونية
المراسم والبروتوكول للعاملين في العالقات العامة
المونتاج الرقمي االذاعي
المونتاج الرقمي التلفزيوني
النقل التلفزيوني الخارجي
إدارة األزمات اإلعالمية
إدارة العالقات العامة وفن صياغة الخبر
إعداد البرامج التليفزيونية واإلذاعية
إعداد المتحدثين الرسميين
إعداد برامج األطفال
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إعداد وإصدار المطبوعات اإلعالمية
إعداد وتحرير الموضوعات والنشرات اإلخبارية
إعداد وتقديم برامج المرأة والطفل واألسرة
إعداد وتنظيم اللقاءات اإلذاعية
إنتاج البرامج اإلذاعية والتلفزيونية
أساسيات تصميم االستوديوهات والمعالجة الصوتية لالستوديوهات التليفزيونية
برنامج اإلخراج التلفزيوني
تحرير وإصدار المطبوعات اإلعالمية
تخطيط الحمالت اإلعالمية والدعاية المضادة
تدريب واعداد المدربين
تشغيل محطات اإلرسال الفضائي الثابتة والمحمولة
تصميم وتنفيذ الدراسات الميدانية للعاملين في العالقات العامة
تطبيقات الميكروويف في اإلرسال التلفزيوني
تقنيات اإلرسال واالستقبال التلفزيوني
تقنيات البث عبر األقمار الصناعية
تكنولوجيا االتصال الحديث والفضائيات
تكنولوجيا اإلرسال الفضائي
تكنولوجيا تضخيم الصوت والعزل الصوتي وتجنب الصدى
تنظيم المؤتمرات الصحفية
تنمية مهارات المراسل الصحفي
تنمية مهارات مذيعات الربط ومقدمات البرامج
جودة الخدمات وإرضاء الجمهور والعمالء
حمالت الدعاية واإلعالن
دورة تنشيطية لمذيعي اإلذاعة
دورة تنشيطية لمذيعي اإلذاعة وتحليل الصوت باستخدام الحاسب االلي
فن اإللقاء االذاعي
فن الكتابة للراديو والتليفزيون
فن صياغة الخبر اإلعالمي
فنون التصوير والمونتاج بالفيديو
فنون الطباعة وإنتاج المطبوعات والنشرات اإلعالمية
فنون العمل الصحفي
فنون ومهارات التصوير التليفزيوني والسينمائي
فنون ومهارات التصوير الفوتوغرافي
مهارات االتصال للعاملين في العالقات العامة
مهارات التصوير الصحفي والفوتوغرافي
نظم االتصاالت الالسلكية
نظم البث اإلذاعي الرقمي
هندسة الصوت

