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مقدمة:
احتلت العالقات العامة مكانتها نظراً لدورها الهام في تجسيد التفاهم واإلقناع بين المنظمة وجماهيرها، كما احتلت دورها الهام داخل الهيكل التنظيمي في إدارات معظم المنظمات 
والمؤسسات الحديثة على الرغم من تقاوت أهميتها بين منظمة وأخرى. كما أصبحت إدارة العالقات العامة من أهم الدوائر في المنظمات والمؤسسات المعاصرة حيث ينعكس 
أدائها سلباً أو إيجاباً على سمعة وصورة المنظمة، فإدارة العالقات العامة هي همزة الوصل بين المنظمة وجماهيرها الداخلية والخارجية، وبالتالي تتضح مسؤولياتها إلى أبعد من 
التواصل ما بينها وبين جماهيرها، إلى التركيز على الصورة الذهنية للمنظمة وسمعتها لدى الجماهير ورسم الخطط الكفيلة لتكوين هذه الصورة على المستويين الداخلي والخارجي 

إلنجاح أهدافها.

اهداف البرنامج:
عند االنهتاء من الربناجم من المتوقع أن يكون الماشرك / الماشركة قادرًا عيل:

معرفة نظريات ونماذج العالقات العامة 	
معرفة مختلف مجاالت العالقات العامة ومهامها األساسية. 	
اإللمام بأنواع األساليب والتقنيات المستخدمة في مجال العالقات العامة  . 	
معرفة أسس بناء الخطة االستراتيجية للعالقات العامة . 	
اإللمام بالمعارف والمهارات التحليلية االساسية لالتصال االستراتيجي في بيئة العمل  . 	
مهارة التواصل مع وسائل االتصال الجماهيري في ضوء آداب وقواعد المهنة وااللتزام بمواثيق الشرف اإلعالمي. 	
إتقان مهارات نقد وتحليل مضامين وسائل اإلعالم 	
مهارة الكتابة اإلعالمية وفقاً لخصوصيات الوسيلة 	
مهارة اكتشاف أنماط الناس المختلفة بصورة علمية ودقيقة. 	
مهارة التعرف على المداخل العقلية واإلنسانية لكل نمط، وأن يكتسب المتدرب القدرة على التعامل مع كل نمط بنجاح. 	
مهارة فهم واستيعاب اآلخرين من خالل اإلنصات العميق. 	
مهارة تحليل ما يقوله اآلخرون والوصول إلى ما وراء الكلمات. 	
مهارة كسب ود اآلخرين والتواصل الجيد وبناء األلفة النفسية معهم. 	
مهارة إجراء المناقشات الحوارية الناجحة. 	
مهارة تطبيق البروتوكول وعالقته بالعالقات العامة واإلعالم 	
المشاركة مع فريق العمل بالتنبؤ بالصورة الذهنية للمنظمة بناء تحليل البيانات المجمعة من وسائل اإلعالم. 	
المشاركة في الحوارات، والنقاشات العامة 	
المشاركة في تخطيط وتنفيذ الحمالت اإلعالمية 	
تطبيق المفاهيم والمهارات العلمية في مجال العالقات العامة 	
المشاركة في تنظيم المؤتمرات، والمهرجانات، والمعارض، واالحتفاالت العامة، والخاصة 	
المشاركة في إنتاج المواد اإلعالمية للعالقات العامة 	
التعرف على آليات التسويق االجتماعي والتدرب على استخدامها في بناء الهوية والصورة الذهنية 	

الفئات المستهدفة:
مدراء العالقات العامة 	
مدراء التسويق 	
مدراء الدعاية واإلعالن 	
مدراء اإلعالم 	
العاملون في إدارة العالقات العامة 	
منتسبي أقسام التخطيط 	



الـمـواضـيـع الـرئـيـسـيـة :

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

العالقات العامة وواسئل االتصال:
دواعي وأسباب استخدام  وسائل وأساليب االتصال 	
القواعد واألسس التي يجب توافرها في أخصائي العالقات العامة حين التعامل مع  	

وسائل االتصال الجماهيري
األمور التي يجب مراعاتها عند كتابة األخبار أو البيانات الصادرة عن العالقات  	

العامة
وما يجب ان يراعيه رجل العالقات العامة عند كتابة األخبار 	
الممنوعات التي يجب االبتعاد عنها عند كتابة أو إعداد البيان الصحفي 	
أهم المتطلبات الواجب توافرها في البيان الصحفى 	
خطوات رجل العالقات العامة في اختيار الوسيلة المناسبة لرسالته 	
المعايير التي يقرر على أساسها رجال اإلعالم أي األخبار أحق بالنشر واإلذاعة 	

ألاسليب والواسئل اليت يستخدمها العالقات العامة يف أنشطهتا 
وبراجمها:

الوسائل المقروءة والمكتوبة والمطلوبة التي تستخدمها العالقات العامة 	
الوسائل المسموعة )المنطوقة( 	
الوسائل المرئية 	
أنواع االتصال المباشر التي يستخدمها مسؤولى العالقات العامة 	
طرق االتصال والتواصل غير المباشر التي يستخدمها أخصائي العالقات لتعزيز  	

صورة المؤسسة والترويج لها
وسائل وأساليب االتصال التي تستخدمها العالقات العامةمن حيث الفعل واللفظ 	
وسائل االتصال بالفعل 	
وسائل غير لفظية 	
الوسائل اللفظية 	

الصورة الذهنية وإدارة سمعة المؤسسة:
مفهوم الصورة الذهنية 	
أهمية الحديث عن الصورة الذهنية للمنظمات 	
سمعة المنظمة 	
مصادر تكوين الصورة الذهنيةمكونات الصورة الذهنية 	
أداة تكوين الصورة الذهنية 	
خطوات بناء الصورة الذهنية 	
أثر وسائل اإلعالم في بناء وتعديل الصورة الذهنية 	
دور العالقات العامة في تكوين الصورة الذهنية 	
صور من واقع  بعض المنظمات في العالقات العامة 	

التخطيط ىف العالقات العامة:
برامج العالقات العامة 	
عناصر عملية التخطيط 	
الخطوات التي تتبعها العالقات العامة عند وضع خطتها 	
تحديد األهداف البسيطة والمركبة 	
تحديد الوسائل واألساليب 	
متطلبات تكاليف التخطيط 	
استراتيجيات العالقات العامة 	
الوقت المحدد للتنفيذ 	
تقييم خطط العالقات العامة 	
اسباب التخطيط في العالقات العامة 	
معوقات التخطيط في العالقات العامة 	
المزايا الناتجة عن عملية التخطيط 	

العالقات العامة وتكوين الصورة الذهنية للمؤسسة:
مفهوم وتعريف الصورة الذهنية 	
مفهوم الصورة الذهنية 	
تعريف الصورة الذهنية لغويا 	
تعريف الصورة الذهنية اصطالحا 	
تكوين الصورة الذهنية 	
مصادر تكوين الصورة الذهنية 	
أنواع الصورة الذهنية 	
أهمية الصورة الذهنية وسمعتها للمنظمات 	
سمعة المنظمة 	
خصائص وسمات الصورة الذهنية 	
أبعاد ومكونات الصورة الذهنية 	
دور العالقات العامة في تكوين الصورة الذهنية 	
وظيفة العالقات العامة في تكوين الصورة الذهنية للمنظمات والمؤسسات 	
إدارة العالقات العامة وتشكيل الصورة الذهنية للمنظمات أو المؤسسات 	
وسائل اإلعالم واالتصال والصورة الذهنية 	
وظائف اإلعالم المؤثرة في بناء الصورة الذهنية للمنظمات أو للمؤسسات 	
مجاالت التأثير اإلعالمي لبناء الصورة الذهنية 	
تكوين الصورة الذهنية لدى الجمهورين )الداخلي والخارجي( 	
تغيير الصورة الذهنية 	
استراتيجيات الصورة الذهنية للمنظمات أو المؤسسات 	

خصائص التقديم غري المبارش لواقع المنظمة:
الخصائص النفسية واالجتماعية للجمهور المستهدف 	
تأثير الجماعات على االتجاهات 	
تأثير قادة الرأي والمجتمع على تشكيل االتجاهات 	

براجم الصورة وبناء الهوية المؤسسية:
مزايا تكوين الصورة الطيبة عن المنظمة 	
الصورة المرغوبة عن المنظمة وطرق تكوينها 	
مبادئ التخطيط لبرامج الصورة والهوية المؤسسية 	
وسائل تكوين الصورة المرغوبة 	
بحوث الصورة الهوية المؤسسية 	
أهمية بحوث الصورة 	
أدوات دراسة الصورة والهوية المؤسسية 	
تحليل المضمون كأداة لدراسة الصورة 	
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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:

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 :........................)االبداع في إدارة العالقات العامة والتعامل مع وسائل االعالم - 10 ايام ®( 

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

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

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

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

c 5400 دوالر أمريكي للشخص الواحد

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.


