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مقدمة:
تحتل العالقات العامة مكانة بارزة في النظم اإلدارية الحديثة وذلك لتكفلها بأدوار تتعلق 
مباشرة بصورة المؤسسة لدى الجمهور والزبائن ونظرًا لحساسية هذه الوظيفة وتعقدها 
فإن المؤسسات العامة والخاصة تعمل على اختيار موظفيها اختيارًا دقيقًا وفقًا لشروط 
العامة والمراسم حت  العالقات  لهم تدريبًا متخصصًا في مجال  تقدم  ثم  محددة مسبقًا 

يعطوا لمؤسساتهم وجهًا مشرقًا لدى زبائنهم وضيوفهم.

المناسبات  تنظيم  في  والريادة  والخارجي  الداخلي  الجمهور  خدمة  في  التميز   إن 
اإلتيكيت  وأدب  معهم  التعامل  وفن  وتوديعهم،  الضيوف  استقبال  فيها  بما  والغاليات 
لهي من آداب التعامل الدولي والمحلي وال يمكن ألي مؤسسة مهما كانت أن تكون لها 
صورة طيبة لدى الجمهور مالم يكن موظفوها يتعاملون باحترافية في جال العالقات 

العامة والمراسم.

العامة  العالقات  لدى موظفي  التعاملية  القدرة  لرفع  التدريبة والتي تهدف  الدورة  هذه 
العامة  العالقات  فنون  آداب  على  وعمليًا  نظريًا  تدريبهم  خالل  من  وذلك  والمراسم 

والمراسم .

أهداف ومحاور الدورة التدريبية :
مفهوم العالقات العامة الداخلية والدولية �
مفهوم المراسم وتاريخها وطبيعتها الداخلية والدولية �
دور العالقات العامة في تنمية المؤسسات �
مفهوم العالقات العامة الداخلية والدولية �
مفهوم المراسم وتاريخها وطبيعتها الداخلية والدولية �
دور العالقات العامة في تنمية المؤسسات الحديثة �
األنماط الشخصية وكيفية التعامل مع كل نمط �
فن التفاوض الفعال والناجح �
المشكالت التي تواجه إدارة العالقات العامة �
خصائص وصفات موظفي العالقات العامة �
فنون التعامل مع الناس �
أساليب استقبال كبار الشخصيات وتوديعهم �
فن مرافقة ومحادثة الضيوف �
ترتيبات المواعيد والمقابالت العامة �
فن إدارة االجتماعات �
تنظيم المؤتمرات والندوات من اإلعالن إلى التسجيل إلى التنفيذ إلى الختام. �
تحضير الوثائق �
فن اإلتكيت �

الوحدة االولى:
المفهوم الشامل للعالقات العامة ودورها في بناء المنظمات المعاصرة

المفهوم الشامل للعالقات العامة �
المفهوم الفلسفي للعالقات العامة �
المفهوم الوظيفي للعالقات العامة �
أهمية و أهداف العالقات العامة �
خصائص وسمات وأسس العالقات العامة �

الوحدة الثانية:
المفهوم المعاصر للهوية المؤسسية والصورة الذهنية وفقا لرؤية العالقات العامة

ما هي الهوية والصورة الذهنية �
مفهوم وتعريف الصورة الذهنية �
طبيعة الهوية والصورة الذهنية �
مصادر تكوين الصورة الذهنية �
أنواع الصورة الذهنية �
دور العالقات العامة في صناعة هوية المنظمة �
تأثير العمليات االتصالية والتقمص الوجداني �
االبعاد النفسية والذهنية للصورة االجتماعية �

الوحدة الثالثة:
العالقات العامة و إبداعات تكوين الصورة الذهنية للمؤسسة

دور العالقات العامة في تكوين الصورة الذهنية �
وظائف اإلعالم المؤثرة في بناء الصورة الذهنية للمنظمات أو للمؤسسات �
مجاالت التأثير اإلعالمي لبناء الصورة الذهنية �
إستراتيجيات تحسين الصورة الذهنية �
الخصائص النفسية واالجتماعية للجمهور المستهدف �

أساليب تحليل المضمون كأداة لدراسة الصورة الذهنية وتحسينها �
آليات التسويق االجتماعي في صناعة الهوية وبناء الصورة الذهنية للمنظمة �
والصورة  � الهوية  بصناعة  الخاصة  االجتماعي  التسويق  لحمالت  التخطيط  طرق 

الذهنية للمنشأة

الوحدة الرابعة:
إدارة العالقات العامة فائقة التميز وفقا لمعاييرالجودة الشاملة

أهمية إدارة العالقات العامة في إعداد البرامج والحمالت اإلعالمية �
العوامل المؤثرة على برامج العالقات العامة �
التخطيط اإلستراتيجي لبرامج إدارة العالقات العامة �
إجراءات إعداد البرامج للعالقات العامة وفقا لمعايير الجودة �
شروط نجاح برامج العالقات العامة وفقا لمتطلبات الجودة الشاملة �
مراحل إعداد الحمالت اإلعالمية للعالقات العامة �
األساليب المتقدمة في تقييم و تقويم برامج العالقات العامة �
المهارات اإلبداعية لتحقق التميز اإلداري في العالقات العامة �

الوحدة الخامسة:
اإلبداع واإلبتكار في األداء البروتوكولي المتميز

البروتوكول )تعريفه، نشأته، اهميته( �
عالقة اإلتيكيت و البروتوكول بالثقافة العربية �
الفرق بين االتيكيت و البروتوكول �
أنواع اإلتصال وفنون الحديث وفقا لقواعد البروتوكول واإلتيكيت �
أساليب التعامل مع كبار الشخصيات �
بروتوكول بطاقة الدعوة الرسمية )الحجم حسب اتفاقية فيينا، اللون، المحتوى، اللغة  �

المستخدمة، طريقة إرسالها، طريقة تلبية الدعوى أو االعتذار(
بروتوكول إعداد برنامج زيارة لشخصية هامة )3 مراحل( �
البروتوكول وتنظيم االجتماعات والمؤتمرات الصحفية لكبار الشخصيات �



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

Mount Pleasant 109
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. � اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة � أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)إدارة التميز في العالقات العامة واألداء البروتوكولي ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


