
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

ادارة العالقات العامة
® Mini MBA - واالتصاالت الدولية



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 
الـمـواضـيـع الـرئـيـسـيـة :

ادارة العالقات العامة
® Mini MBA - واالتصاالت الدولية

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

مقدمة:
تراكمية حبسته  لمجموعة عوامل  أسيرا  قريب  إلى وقت  العامة  العالقات  ظل مفهوم 
في إطار ضيق، ال يخرج عن كونه جهاز استقبال ومراسم لمؤسسة ما، تنهي مصالح 
الضيوف وتقوم بتسكينهم وعمل تأشيرات الطيران والوصول والتسكين والسفر ومن 
ثم الغداء والعشاء واإلشراف على الجوالت السياحية للعمالء أو الضيوف. ولم يبرح 
هذا المفهوم الخاطئ أذهان العقل الجمعي والمعرفي حتى بدايات القرن الحالي، إلى 
إن بدأ المفهوم يتغير شيئا فشيئا، حتى أصبحت العالقات العامة إدارة نافذة وفعالة في 
الفكر اإلداري الحديث. وألن اإلنسان بطبيعته ال يمكن أن يعيش في عزلة عن الناس و 
كذلك الدول أصبحت في حالة تفاعل مع العالم الخارجي بصورة أكبر، بالتالي لم تعد 
العالقات الدولية مرتبطًة فقط بدراسة العالقات بين الدول، والتاريخ السياسي، والسلوك 
القائمة بذاتها، والتي تهتم بتحديد األدوات  العلوم  الدولي، بل صارت تعتبر علمًا من 
التحليلّية المرتبطة بكاّفة المجاالت السياسّية، واالجتماعية، واالقتصادّية، وفي منتصف 
القرن العشرين اهتم العديد من المفكرين، والعلماء السياسيين بدراسة العالقات الدولية 
أكاديميًا، ومن أهّمهم مدّرس العلوم السياسية مورتن كابالن، والذي رأى أّن العالقات 
الدولية يحتاج تطبيقها مجموعة من النظريات، والمناهج التي تربط بين عناصرها حتى 

تتمّكن الدول من تطبيق العالقات الدولية بينها بأسلوٍب صحيح.

األهداف:

يهدف هذا البرنامج إلى:

w .تزويد المشاركين باالتجاهات الحديثة فى ممارسات العالقات العامة المعاصرة
w  تنمية القدرات اإلبداعية واإلبتكارية للمشاركين لممارسة أنشطة العالقات العامة

الرقمية.
w  اذهان في  لترسيخها  واضحة  مالمح  رسم  خالل  من  للمنظمة  الهوية  تعزيز 

وأصحاب العالقة من الجمهور الداخلي والخارجي.
w  التفاعل المباشر مع الجمهور تجاة القضايا المباشرة التي تهم المنظة سواء كان ذلك

لتعليق عن أحداث راهنة أو الرد عن الشائعات واألخبار المكذوبة.
w توعية المشاركين بحتمية اإلبداع واالبتكار للنهوض بأنشطة العالقات العامة
w  إقناع المشاركين بالتخلى عن الممارسات التقليدية في ظل التطورات التكنولوجية

الحديثة وأيضا في ظل المنافسات والتحديات المستقبلية الشرسة.
w .تزويد المشاركين باالتجاهات الحديثة فى ممارسات العالقات العامة المعاصرة
w  تنمية القدرات اإلبداعية واإلبتكارية للمشاركين لممارسة أنشطة العالقات العامة

الرقمية.
w .تنمية القدرات في مجال العالقات الدولية و اإلتصاالت الدولية

المفهوم الشامل للعالقات العامة ودورها في بناء المنظمات المعاصرة:

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

التخطيط اإلستراتيجي في مجال العالقات العامة:

w مفهوم التخطيط اإلستراتيجي
w دور التخطيط اإلستراتيجي في العالقات العامة
w كيفية التخطيط لحمالت العالقات العامة
w نماذج و ممارسات متميزة لحمالت العالقات العامة
w إدارة و تخطيط و متابعة آليات تنفيذ برامج العالقات العامة الفعالة
w التخطيط اإلستراتيجي للعالقات العامة و أثره في التطوير اإلداري

المفهوم المعاصر للهوية المؤسسية والصورة الذهنية وفقا لرؤية العالقات 
العامة:

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

العالقات العامة و إبداعات تكوين الصورة الذهنية للمؤسسة:

w دور العالقات العامة في تكوين الصورة الذهنية
w وظائف اإلعالم المؤثرة في بناء الصورة الذهنية للمنظمات أو للمؤسسات
w مجاالت التأثير اإلعالمي لبناء الصورة الذهنية
w إستراتيجيات تحسين الصورة الذهنية
w الخصائص النفسية واالجتماعية للجمهور المستهدف
w أساليب تحليل المضمون كأداة لدراسة الصورة الذهنية وتحسينها
w آليات التسويق االجتماعي في صناعة الهوية وبناء الصورة الذهنية للمنظمة
w  الهوية والصورة الخاصة بصناعة  التسويق االجتماعي  التخطيط لحمالت  طرق 

الذهنية للمنشأة

إستراتيجيات تفيعل آليات اإلتصاالت الدولية:

w تاريخ العالقات الدولية
w العالقات الدولية و اإلتصال الدولي الفعال
w العوامل المؤثرة في االتصاالت الدولية
w مفهوم الصراع الدولي المتشابك
w وسائل إدارة الصراع الدولي من خالل العالقات الدولية
w دور اإلتصاالت الدولية بإدارة الصراع الدولي



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

 )® Mini MBA - التــاريــخ :........................)ادارة العالقات العامة واالتصاالت الدولية

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.


