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المهارات والممارسات المتقدمة في
العالقات العامة ®

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

مقدمة:
ستساعدك هذه الدورة " المهارات المتقدمة في العالقات العامة " التي تستمر لمدة 5 أيام في الحصول على المهارات المتقدمة للعالقات العامة في تطوير استراتيجيات قوية تعزز 
سمعة وصورة مؤسستك .  وستقدم هذه الدورة أيضا  افضل الممارسات وكيفية تطبيق المعايير األخالقية السليمة وآداب العمل في العديد من البيئات المختلفة. حيث تحدث العديد 
من "الحوادث" الدبلوماسية بسبب عدم فهم األفراد للمعايير والبروتوكوالت المختلفة. في هذه الدورة سنقدم القواعد الدولية المتعلقة بالبروتوكول الذي يتعين تنفيذه خالل المناسبات 

والزيارات الرسمية والغير رسمية.

اهداف الدورة:
	w، إمداد المشاركين بالمعلومات والمفاهيم األساسية ، عن الممارسات الحديثة للعالقات العامة العامة
	w. امداد المشاركين بالمعلومات األساسية الالزمة لهم في فنون االتصال باآلخرين و المهارات اإلعالمية ذات الصلة
	w.   ممارسة على أدوات قياس اتجاهات و األنشطة المختلفة للعالقات العامة
	w. تزويد المشارك على القواعد الحدية في نجاح خطة العالقات العامة وفن التعامل مع كبار الشخصيات
	w.ممارسة على المبادئ األساسية ألدأب المراسم واإلتيكيت والتشريعات
	w. كيفية التعامل مع المواقف المختلفة التي تتطلب اإللمام بقواعد المعامالت , والمراسم الرسمية
	w. ممارسة على خطوات تخطيط نشاط العالقات العامة وقياس ردة الفعل والتأثير
	w, معرفة وممارسة قواعد وأصول المراسم والبرتوكول وتطبيقاتها في مجال العالقات العامة
	w, معرفة استقبال وتوديع الزوار في المناسبات الرسمية والغير رسمية
	w. مية المهارات السلوكية فيما يتعلق بأدب التحية والتعارف وأداب المجامالت
	w. تزويد المشاركين بالمعارف والمعلومات المتعلقة بأساليب التعامل مع كبار الشخصيات

محتوى البرنامج :

المفهوم الاشمل للعالقات العامة ودورها يف بناء المنظمات المعارصة:

	w.المفهوم الشامل للعالقات العامة

	w.المفهوم الفلسفي للعالقات العامة

	w.المفهوم الوظيفي للعالقات العامة

	wأهمية و أهداف العالقات العامة

	wخصائص وسمات وأسس العالقات العامة

المفهوم المعارص للهوية المؤسسية والصورة الذهنية وفقا لرؤية العالقات العامة:

	wما هي الهوية والصورة الذهنية

	wمفهوم وتعريف الصورة الذهنية

	wطبيعة الهوية والصورة الذهنية

	wمصادر تكوين الصورة الذهنية

	wأنواع الصورة الذهنية

	wدور العالقات العامة في صناعة هوية المنظمة

	wتأثير العمليات االتصالية والتقمص الوجداني

	wاالبعاد النفسية والذهنية للصورة االجتماعية
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المهارات والممارسات المتقدمة في
العالقات العامة ®

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

العالقات العامة و إبداعات تكوين الصورة الذهنية للمؤسسة:

	wدور العالقات العامة في تكوين الصورة الذهنية

	wوظائف اإلعالم المؤثرة في بناء الصورة الذهنية للمنظمات أو للمؤسسات

	wمجاالت التأثير اإلعالمي لبناء الصورة الذهنية

	wإستراتيجيات تحسين الصورة الذهنية

	wالخصائص النفسية واالجتماعية للجمهور المستهدف

	wأساليب تحليل المضمون كأداة لدراسة الصورة الذهنية وتحسينها

	wآليات التسويق االجتماعي في صناعة الهوية وبناء الصورة الذهنية للمنظمة

	w طرق التخطيط لحمالت التسويق االجتماعي الخاصة بصناعة الهوية والصورة

الذهنية للمنشأة

إدارة العالقات العامة فائقة التمزي وفقا لمعايرياجلودة الاشملة:

	wأهمية إدارة العالقات العامة في إعداد البرامج والحمالت اإلعالمية

	wالعوامل المؤثرة على برامج العالقات العامة

	wالتخطيط اإلستراتيجي لبرامج إدارة العالقات العامة

	wإجراءات إعداد البرامج للعالقات العامة وفقا لمعايير الجودة

	wشروط نجاح برامج العالقات العامة وفقا لمتطلبات الجودة الشاملة

	wمراحل إعداد الحمالت اإلعالمية للعالقات العامة

	wاألساليب المتقدمة في تقييم و تقويم برامج العالقات العامة

	wالمهارات اإلبداعية لتحقق التميز اإلداري في العالقات العامة

اناشء اسرتاتيجيات ومحالت عالقات عامة فعالة :

	w كيفية تحديد أهدافك وأهداف العالقات العامة 

	w كيفية إنشاء استراتيجيات االتصاالت الداخلية الناجحة، للحصول على أقصى قدر 

من المشاركة 

	wكيفية تحديد الجماهير الخارجية، وإنشاء المشاركة 

	w لتحقيق أهداف العالقات العامة الخاصة بك SMART كيفية استخدام أهداف 

	w ،كيفية تخطيط ميزانيتك، من حيث الموارد البشرية وغيرها من الموارد 

للحصول على أفضل النتائج 

	wكيفية التقييم الفعال لقياس نجاح حملتك 

مبادئ الربوتوكول وآداب العمل:

	wالتعاريف والمفاهيم

	wالمبدأ التوجيهي

	wأهمية آداب السلوك في العمل

	wأهمية البروتوكول في العمل

	wلماذا تعد األخالق مهمة؟

	wإنشاء صورة صحيحة للمؤسسة

	wالمبادئ الستة األساسية

السلوك الشخيص والمهين:

	wالتوقعات العالمية للسلوك

	wآداب المناسبات الرسمية

	wالتعامل مع الشخصيات الصعبة

	wالخيارات األربعة للتعامل مع السلوكيات المختلفة

	wآداب العمل الدولية

	wالثقافات واألعراف

	wأفضل الممارسات

اإلبداع واإلبتكار يف األداء الربوتوكويل المتمزي:

	w)البروتوكول )تعريفه، نشأته، اهميته

	wعالقة اإلتيكيت و البروتوكول بالثقافة العربية

	wالفرق بين االتيكيت و البروتوكول

	wأنواع اإلتصال وفنون الحديث وفقا لقواعد البروتوكول واإلتيكيت

	wأساليب التعامل مع كبار الشخصيات

	w ،بروتوكول بطاقة الدعوة الرسمية )الحجم حسب اتفاقية فيينا، اللون، المحتوى

اللغة المستخدمة، طريقة إرسالها، طريقة تلبية الدعوى أو االعتذار(

	w)بروتوكول إعداد برنامج زيارة لشخصية هامة )3 مراحل

	wالبروتوكول وتنظيم االجتماعات والمؤتمرات الصحفية لكبار الشخصيات



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 

	w00971  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 :........................)المهارات والممارسات المتقدمة في العالقات العامة ®(

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.


