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مقدمة :
سمعتها  كبيرعلى  بشكل  يعتمد  للمؤسسات  التسويقي  المال  رأس  أن  الدراسات  أثبتت 
سياساتها  نحو  والخارجي  الداخلي  لجمهورها  إيجابية  اتجاهات  من  وماتملكه  الجيدة 
الجماهير عن  انطباعات  باألساس على  ومنتجاتها وقراراتها، وتعتمد هذه “السمعة” 
المؤسسة والصورة الذهنية التي تترسخ في وجدانهم وتؤثر في اتجاهاتهم نحوها، لذا 
ببناء  والريادة  التميز  إلى  والساعية  الناهضة  المؤسسات  تهتم  أن  بمكان  األهمية  فمن 
صورتها الذهنية برتوش تتناسب مع طموحها وقيمها وغاياتها، واليكون ذلك إال بتأهيل 
الذهنية وإدارة  الصورة  بناء  الالزمة الحتراف  المهارات  البشرية وإكسابهم  مواردها 

سمعة مؤسساتهم، وهذا مانسعى إليه في هذا البرنامج.

والسمعة  الذهنية  الصورة  أهمية  منها؛  متعددة،  مواضيع   ، الدورة  هذه  وستناقش 
ما  تفاعل  العمل  جلسات  شهدت  حيث  المنظمة،  وفاعلية  نجاح  في  منهما  كل  ودور 
بين المشاركين حول دور وسائل اإلعالم القديمة والحديثة في تكوين الصورة الذهنية 
حقيقة  ألمثلة  وفقا  لذلك،  العلمية  االستراتيجيات  تحديد  وكيفية  السمعة،  وإدارة  وبناء 
من واقع تجارب المشاركين ومعرفتهم بالتحديات اإلعالمية لمجتمع األعمال المحلي، 
وربطها بالدور الذي تقوم به العالقات العامة وباقي أقسام وإدارات المنظمة في تكوين 
استراتيجياتها وكيفية  األزمات وتطوير  إدارة  وكيفية  السمعة،  وبناء  الذهنية  الصورة 

قياس نجاحها واألدوات المتبعة لذلك.

الهدف العام للبرنامج :
الهدف العام: تأهيل المشاركين إلدارة الصورة الذهنية لمؤسساتهم والتمكن من بناءها 

وتحسينها لدى جمهورها الداخلي والخارجي.

األهداف التفصيلية :
w التعرف على المفاهيم األساسية للصورة الذهنية
w إدراك دور الصورة الذهنية وأهميتها وروافدها
w أن يكتسب المتدرب مهارة إدارة الصورة الذهنية لمؤسسته
w  مع تتناسب  الذهنية  الصورة  بناء  برامج  ابتكار  على  القدرة  من  المتدرب  تمكين 

مؤسسته
w امتالك مهارات التفكير االستراتيجي لبناء الصورة الذهنية اإليجابية
w أن يكتسب المتدرب مهارة التخطيط لبناء وتحسين الصورة الذهنية لمؤسسته

المهارات المكتسبة:
بنهاية البرنامج يتوقع أن يكتسب المتدربين المهارات التالية:

w .إدارة الصورة الذهنية في مؤسساتهم
w .القدرة على قياس الصورة الذهنية لمؤسساتهم واالستفادة منها
w .التخطيط لبناء وتحسين الصورة الذهنية لمؤسساتهم
w .توظيف اإلعالم المؤسسي في خدمة بناء الصورة الذهنية
w .فهم السلوك اإلنساني واتجاهات الجماهير ومراعاتها في خطط البناء والتحسين
w التفكير االستراتيجي لبناء وتحسين الصورة الذهنية

الوحدة األولى :
طبيعة العالقات العامة

w .الخلط بينها وبين ممارسات أخرى
w العالقات العامة مفاهيم أساسية
w خلفيات ممارسي العالقات العالقات العامة
w المسميات المختلفة ألقسام العالقات العام
w هل تعتبر العالقات العامة فنا؟ أم علما؟
w ما هو الفرق بين الصورة الذهنية والسمعة؟
w :الصفات االتصالية لموظف العالقات العامة
w المسؤولية االجتماعية للمؤسسات
w االزمات االدارية التى تواجه المؤسسات

الوحدة الثانية :
تكوين الصورة الذهنية للمؤسسات

w   كيفية تكوين الصورة الذهنية
w  الداخلي الجمهور  لدى  الذهنية  الصورة  تكوين 

)الموظفين(
w  الخارجي الجمهور  لدى  الذهنية  الصورة  تكوين 

)الزبائن
w العوامل المؤثرة في تكوين الصورة الذهنية للشركات
w    رؤية ورسالة وثقافة الشركة
w تواصل الشركة مع الجماهير
w المسؤولية االجتماعية

w دور العالقات العامة في الصورة الذهنية
w إدارة الصورة الذهنية
w قياس الصورة الذهنية
w تغيير الصورة الذهنية
w حماية الصورة الذهنية أثناء األزمات

الوحدة الثالثة :

العالقات العامة ووسائل االتصال

w دواعي وأسباب استخدام  وسائل وأساليب االتصال
w  أخصائي في  توافرها  يجب  التي  واألسس  القواعد 

االتصال  وسائل  مع  التعامل  حين  العامة  العالقات 
الجماهيري:

w  أو األخبار  كتابة  عند  مراعاتها  يجب  التي  األمور 
البيانات الصادرة عن العالقات العامة:

w  وما يجب ان يراعيه رجل العالقات العامة عند كتابة
األخبار

w  أو كتابة  عند  عنها  االبتعاد  يجب  التي  الممنوعات 
إعداد البيان الصحفي

w أهم المتطلبات الواجب توافرها في البيان الصحفى
w  الوسيلة اختيار  في  العامة  العالقات  رجل  خطوات 

المناسبة لرسالته
w  التي يقرر على أساسها رجال اإلعالم أي المعايير 

األخبار أحق بالنشر واإلذاعة

الوحدة الرابعة :
إدارة سمعة المؤسسة

w اإلطار العام للسمعة المؤسسية
w العالقة بين السمعة المؤسسية والتميز المؤسسي
w  سمعة ترسيخ  في  محورية  تعد  التي  المقومات  أهم 

مؤسسية طيبة
w    دور االتصال المؤسسي في دعم السمعة المؤسسية
w  عناصر السمعة المؤسسية
w محاور السمعة المؤسسية

الوحدة الخامسة :
برامج العالقات العامة للحفاظ على سمعة 

المؤسسة
w  الشروط الالزم توافرها عند وضع برنامج العالقات

العامة
w حجم البرنامج وتعقيده
w البرنامج البسيط للعالقات العامة
w البرامج الكبيرة والمتعددة االتجاهات والتأثير
w بحسب الموقف الذي تتعرض له المؤسسة
w         البرامج الهجومية فى العالقات العامة
w البرامج الدفاعية فى العالقات العامة
w برامج الطوارئ واألزمات العالجية
w البرامج طويلة المدى الوقائية



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:

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

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

w 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 :........................)االبداع في صناعة الصورة الذهنية وإدارة سمعة المؤسسات ®( 

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.


