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مقدمة :
ال شـك أن نجـاح أي منظمـة يقـوم فـي األساس علـي ركيـزة أساسـية، وهـي  ادارة العالقات العامة واالتصال المؤسسي بيــن األطراف المختلفــة التــي تتألــف منهــا هــذه 
المؤسســة مــن ناحيــة، وبينهــا وبيــن البيئــة والمجتمــع المحيــط بهــا مــن ناحيــة أخــرى. ويعتبــر االتصال المؤسســي هــو ذلــك االتصال الــذي يجمــع بيــن االتصال 
اإلداري الداخلــي بأشــكاله الثالثــة )صاعــد – هابــط – أفقــي (وبيــن اتصـال المؤسســة مــع المجتمــع الخارجـي المحيـط بهـا ، ويتـم بيـن إدارة المؤسسـة وبيـن جماهيرهـا 
سـواء أكانـت هـذه الجماهيـر داخليـة أو خارجيــة ، وبينهــا وبيــن البيئــة والمجتمــع الخارجــي المحيــط بهــا بمــا تتضمنــه مــن ضغــوط  وسياسات تعمـل فـي إطارهـا، ويظـل 
محكومـا بالظـروف واإلمكانيات المتاحـة والمحيطـة بالمؤسسـة ، بمـا يحقـق النجــاح والمكاســب المنشــودة .يهدف البرنامج الى تأصيل مهارات المشاركين في مجال العالقات 
العامة، والقدرة على أداء وظائف العالقات العامة ومهامها، في الوزارات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة، وفق النظريات العلمية المعاصرة، وأساليب العمل الحديثة في 

العالقات العامة.

األهداف:
w اكتساب الجدارات الالزمة لممارسة أنشطة ومهام العالقات العامة بسهولة ويسر
w .االلمام بأساسيات ومهارات العمل اإلعالمي بدقة واتقان
w اكتساب المهارات األساسية في االتصال المؤسسي بكفاءة وفعالية
w الوقوف على كيفية تحليل البيئة التنظيمية للمنشأة لرفع كفاءة االتصال المؤسسي
w اإللمام بالتكتيكات االتصالية  ومنصات االعالم الرقمي واالجتماعي لتحقيق التفاعل بين المنظمة وبيئتها
w فهم طبيعة اختيار الموضوعات وتحديد برامج االتصال المؤسسي من خالل المنصات الرقمية
w التدرب على النموذج التطبيقي لالتصال المؤسسي اإلقناعين الفعال
w التدرب على استراتيجيات االتصال المؤسسي لألزمة
w التدرب على التكتيكات االتصالية للعالقات العامة ووسائل التواصل االجتماعي

محاور البرنامج :
w أسس ومفاهيم االتصال المؤسسي
w االعالم الرقمي ووسائل التواصل االجتماعي
w العالقات العامة والتسويق االجتماعي والمؤسسي
w بناء وإدارة الصورة الذهنية والعالمة التجارية
w استراتيجيات االتصال المؤسسي

الفئات المستهدفة:
w مدراء أقسام اإلعالم والعالقات العامة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الكبرى
w العاملين في أقسام العالقات العامة واإلعالم
w رؤساء اقسام االتصال المؤسسي
w  المسؤولين والعاملين في إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي
w الراغبون في شغل مناصب قيادية في مجال العالقات العامة واالتصال المؤسسي
w الراغبون في تطوير مستواهم المهني من العاملين في مجال العالقات العامة واالتصال المؤسسي
w الراغبون في دخول عالم االحتراف في ممارسة العالقات العامة واالتصال المؤسسي
w الموظفين الذين يسعون إلى إيجاد معرفة متعمقة التصاالت المؤسسة
w  ذوي الخبرة من المدراء والمشرفين والضباط في العالقات العامة. كما يستفيد من هذه الدورة الموظفين الرئيسيين الذين تعتمد طبيعة عملهم على العالقات والتفاعل داخل

المنظمة أو خارجها، وتحديدا في مجاالت اإلعالم والمسؤولية االجتماعية للشركة )CSR( وانشاء العالمات التجارية.



الـمـواضـيـع الـرئـيـسـيـة :

أسس ومفاهيم االتصال المؤسيس:

w العالقات العامة
w عالقات المستثمرين
w عالقات الموظفين
w عالقات المجتمع
w العالقات اإلعالمية
w عالقات العمل
w عالقات حكومية
w االتصاالت التقنية
w االتصاالت التسويقية
w  االتصاالت اإلدارية

أاسسيات التواصل المؤسيس:

w تعريف االتصاالت المؤسسية
w التواصل المؤسسي في بيئة متغيرة
w المشهد اإلعالمي الجديد: التحديات والفرص
w إدارة أصحاب المصلحة والتواصل
w تعاريف هوية الشركة والعالمات التجارية والسمعة التجارية
w أهمية هوية الشركة وسمعتها
w محاذاة الهوية والصورة والسمع

حتويل األسرتاجتيات اىل أفعال:

w .استراتيجية االتصال المؤسسي والتخطيط االستراتيجي
w .الجوانب العالمية التصال المؤسسات
w .ثقافة السياق القوي والضعيف
w .الجوانب الثقافية بين الجماهير
w .تخطيط وتنفيذ برامج وحمالت التواصل
w .البحث والقياس والتقييم
w .قياس سمعة الشركة
w النظريات حول قياس آثار التواصل

التطورات اجلديدة لالتصال المؤسيس:

w التواصل القيادي الفعال
w والعالقات المجتمعية )CSR( المسؤولية االجتماعية للشركات
w )CSR( حالة المسؤولية االجتماعية للشركات
w )CSR( التواصل حول المسؤولية االجتماعية للشركات
w )CSR( مجاالت التركيز الثماني للمسؤولية االجتماعية للشركات
w )PR(  والعالقات العامة )CSR( المسؤولية االجتماعية للشركات

االعالم الرقمي وواسئل التواصل االجتماعي:
w مدخل إلى االعالم الرقمي
w أهمية مواقع التواصل االجتماعي
w إمكانيات تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحسين أداء االعالم
w وضع نمط و سياسة الشركة على وسائل التواصل االجتماعي
w فن تصميم وإعداد المواد اإلعالمية الرقمية
w كيفية اعداد المحتوى المناسب لجمهورك
w متابعة فاعلية الرسالة اإلعالمية
w استراتيجيات اختيار و تطوير قنوات وسائل التواصل االجتماعية المناسبة
w  التعرف على أدوات تحليل و قياس أداء و سمعة المؤسسة على وسائل التواصل

االجتماعي
w دور االعالم الرقمي ووسائل التواصل االجتماعي في إدارة االزمات

العالقات العامة والتسويق االجتماعي والمؤسيس:
w مقدمة في العالقات العامة
w أهمية ووظيفة العالقات العامة
w خصائص كفاءة االتصال
w أشكال االتصال في المؤسسة
w تعريف االتصال التسويقي
w تعريف االتصال االجتماعي
w وسائل االتصال التسويقي والمجتمعي
w أهداف االتصال التسويقي

بناء وإدارة الصورة الذهنية والعالمة التجارية:
w  الداخلي( الجمهورين  لدى  التجارية  والعالمة  الذهنية  الصورة  تكوين  كيفية 

والخارجي(
w العوامل المؤثرة في تكوين الصورة الذهنية للشركات
w رؤية ورسالة وثقافة وهوية الشركة
w تواصل الشركة مع الجماهير
w المسؤولية االجتماعية ودورها في بناء الصورة الذهنية والعالمة التجارية
w دور العالقات العامة في الصورة الذهنية
w دور التسويق في العالمة التجارية
w دور االعالم الرقمي في العالمة التجارية والصورة الهنية
w إدارة وقياس الصورة الذهنية
w تغيير الصورة الذهنية

اسرتاتيجيات االتصال المؤسيس:
w فهم االستراتيجية العامة للمؤسسة
w تقييم الوضع الحالي للمؤسسة
w تحديد أهداف الخطة االتصالية
w التعرف على الجمهور المستهدف وتصنيفهم
w تصميم الرسائل االتصالية
w تصميم استراتيجية االتصال
w إعداد الميزانية
w توزيع المهام وخطة العمل
w إعداد الجدول الزمني
w تقييم األداء
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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:  

wيوروماتيك 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 :........................)احدث ممارسات ادارة العالقات العامة واالتصال المؤسسي ®( 

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.


