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مقدمة:
االهتمام  من  األكبر  المساحة  تشكل  المؤسسات  كل  الجمهور  في  أهمية  أن  شك  ال 
مبدأ  يكون  أن  يجب  المعاملة  وحسن  بإسعادة.  والتوجه  المعاملة  وحسن  والحرص 
في التعامل ، وهذا يتطلب مجهودا للوصول إلى القمة في فن التعامل عبر المهارات 

الشخصية.

إن المهارات الشخصية لكل فرد، وقدراه الكاريزمية هي التي تحدد مدى مستوى نجاحه 
في الحياة عامة،  واالجتماعية والعملية خاصة. لهذا يتحتم على كل من تشمله الرغبة 
إلى صقل  يذهب  أن  الجمهور  أو  العمالء  مع  بالتعامل  العناية  عملية  في  النجاح  في 
طبيعة  تحدد  التي  المحكمة  التعامل  وقوانين  مدروسة  عملية  علمية  بأساليب  مهاراته 

عالقة المرسل بعالقة المتلقي من طبيعة المعاملة.

الهدف:

تمكين المشارك من التميز فى األتى:
مفهوم اسعاد العميل فى منهجيات  الجودة �
مفهوم العناية الشاملة بجمهور العالقات العامة �
أسس وأهمية الحوار والتأثير �

مهارات العناية بالجمهور الداخلى �
أساليب التميز في خدمة الجمهور الخارجى �
العمل الجماعي فى العالقات العامة �
أنماط العمالء وسلوكياتهم �
أساليب التعرف على اتجاهات وآراء العمالء �
المهارات الشخصية فى نجاح العالقات العامة �
التحدث واإلنصات والمالحظة وإرجاع األثر �
العالقات العامة واالتصال �
االتصال الجماهيرى �
االتصال الشخصى �
إدارة الخدمات المتكاملة �

الفئات المستهدفة:
مدراء العالقات العامة �
مسؤول العالقات العامة �
مسؤول االتصال التفاعلى �
مسؤول االعالم فى العالقات العامة �
المهتمين بمجاالت العالقات العامة الحديثة �

الوحدة االولى :
ادوار ومهام مسؤول العالقات العامة ىف المؤساست

المفاهيم الحديثة للعالقات العامة �
وظائف مسؤول العالقات العامة �
مميزات مسؤول العالقات العامة �
المهام األساسية لمسؤول العالقات العامة �
المهارات الالزم توافرها في مسؤول العالقات الداخلية �
أهم مواصفات المسؤول عن التواصل الشخصي �
المسؤول عن التواصل على المواقع التفاعلية �
التسلسل الهرمي لمسؤول العالقات العامة �

الوحدة الثانية :
الشخصية الكاريزمية ىف العالقات العامة

الكاريزما والشخصية الجذابة �
اول استخدام لمصطلح الكاريزما �
العوامل التى تساهم فى ان يصبح الشخص ذو شخصية  جذابة �
لماذا يتمتع البعض بالشخصية الكاريزمية دون غيرهم؟ �
صفات الشخصية القوية والجذابة �

الوحدة الثالثة :
قواعد احلوار اجليد

صور رفض الحوار �
كيفية التغلب على صور رفض الحوار �
القواعد التنظيمية للحوار الجيد �
كيف يمكن أن يكون الحوار مفيدًا �
المحاور المحترف �

حتى يكون الحديث أكثر جاذبية �
المقومات األساسية للمحاور المحترف �
أنماط المحاورين �
معوقات الحوار �

الوحدة الرابعة :
الكاريزما ىف التعامل مع الناس والتأثري فهيم

المداخل السهلة إلى العقول والقلوب �
االحترام والتقدير �
التسامح والبحث عن العذر �
ابحث عن العوامل المشتركة �
اإلعجاب والثناء الصادق �
خاطب الدوافع النبيلة �
احفظ أسماء من تقابلهم �
حافظ على االبتسامة �

الوحدة الخامسة :
المهارات االحرتافية للحديث مع العميل

مهارات االتصال والتواصل �
مهارات التأثير واالقناع �
نجاحات الشخصية الكاريزمية �
لماذا يجب عل موظف االستقبال أن يكون بارعا في إتقان مهارات التحدث؟ �
التجاوب مع شخصية العميل: ) مزاجه ومستوى معرفته( �
مهارات اإلصغاء للعميل �
ما هي أهمية اإلصغاء الجيد؟ �
لغة الجسد االحترافية �



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

109 Mount Pleasant
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 :........................)الكاريزما والحضور العام االلهامي والمؤثر ®( 

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.


