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الهوية المؤسسية والتعامل مع وسائل االعالم ®

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

محتوى البرنامج:

مقدمة:
إن التعريف السائد والمتفق عليه لهوية العالمة التجارية »على أنها الطريقة التي تؤدي 
المؤسسة أن تظهر بها عالمتها التجارية فـي السوق المستهدف وهوية الشركة أو الهوية 

المؤسسية هي "تفاصيل وعنوان" الشركة التي صممت لتعريف منظمة معينة.

والمنافع  القيم  أيضا مجموعة  لتشمل  البصرية  العناصر  تتجاوز  المؤسسية  الهوية  إن 
تدرك  أن  المؤسسة  علي  يجب  وبالتالي  المؤسسة.  تلك  أوتقدمها  عليها  تقوم  التي 
وتحدد الثقافة والقيم التي تستند إليها لبناء مستقبلها ، ومن ثم تأتي مرحلة بناء الهوية 
قد  المعلومات،  على  القائم  اليوم  عالم  ، في  العمالء  أذهان  داخل  الحقيقية  المؤسسية 
من  وبداًل  اإلعالم.  بوسائل  االستعانة  دون  برسالتنا  الجمهور  إلى  الوصول  يستحيل 
انتظار اندالع أزمة فمن الحكمة أن نبادر إلى إثارة اهتمام وسائل اإلعالم. إن الرسالة 
للتعاون  االستعداد  مع  دقيق وسليم  بشكل  تنقل  التي  الصحيحة  والمعلومات  الواضحة 
يوروماتيك  تقدم  اإلعالم. لذلك  وسائل  طريق  عن  االتصال  تحقيق  على  ستساعدنا 
للتدريب واالستشارات برنامج " الهوية المؤسسية والتعامل مع وسائل االعالم" وفقا 

الحدث المنهجيات.

أهداف الدورة:

متكني الماشرك من التمزي يف المحاور االتية:

الهوية – السمعة المؤسسية�	

مكونات الهوية المؤسسية�	

أنواع الهوية المؤسسية�	

مميزات الصورة المؤسسية�	

استراتيجيات بناء الهوية المؤسسية�	

الثقافة والقيم المؤسسية�	

مكونات االعالم الحديث�	

دور االعالم في بناء الهوية المؤسسية�	

مهارات التعامل مع وسائل االعالم�	

اإلطار العام للهوية المؤسسية:
المؤسسة والنظام المؤسسي�	
أنواع المؤسسات�	
تطور مفهوم الهوية المؤسسية�	
مزيج الهوية المؤسسية�	
الهوية المؤسسية نموذج متعدد التخصصات�	

مكونات الهوية المؤسسية:
استراتيجيات اإلتصال المؤسسي�	
التصميم المؤسسي�	
السلوك المؤسسي�	
الثقافة المؤسسية�	
التكوين المؤسسي�	
اإلستراتيجية المؤسسية�	

أمناط الهوية وبناء العالمة التجارية:
الهو ية الفعلية الهوية االتصالية    �	
الهوية التصورية - الهوية المثالية  �	
الهوية المطلوبة�	
ما هي العالمة التجارية�	
ماذا يشمل بناء العالمة التجارية؟�	
إنشاء استراتيجية العالمة التجارية�	
12خطوة بسيطة لبناء عالمة تجارية�	

األبعاد التأكيدية للهوية المؤسسية:
فوائد الهوية المؤسسية�	
بالنسبة لجمهور المتلقين�	
بالنسبة للمؤسسة وللعاملين�	
الثقافة المؤسسية جوهر الهوية�	

السمعة المؤسسية�	
مميزات الصورة المؤسسية�	
الصورة المؤسسية والسمعة المؤسسية�	

خصائص الثقافة المؤسسية:
عناصر الثقافة المؤسسية�	
تأثير البيئة على الثقافة المؤسسية�	
أهمية الثقافة المؤسسية�	
الثقافة المؤسسية والتصميم المرئى للمؤسسة�	
دور الثقافة المؤسسية فى تشكيل الهوية البصرية للمؤسسة�	
عناصر الهوية البصرية�	

دور االعالم والعالقات العامة يف بناء الهوية:
أساسيات وجذور مفهوم االعالم�	
أسس وقواعد التعامل مع وسائل االعالم�	
االعالم والهوية المؤسسية�	
المفاهيم الحديثة لالعالم والدعاية  واالعالن والعالقات العامة.�	
المفهوم الفلسفي والوظيفي للعالقات العامة واإلعالم الرقمى.�	
دور العالقات العامة واالعالم على المستوى الداخلي والخارجي.�	

فنون وارسار التعامل مع واسئل االعالم:
أسس وأساليب إجراء المقابالت�	
مهارات المتحدث االعالمى�	
التحضير الجيد للمقابالت اإلعالمية�	
الحديث للتلفزيون والراديو والصحافة.�	
المؤتمرات اإلعالمية�	
القواعد األساسية للمقابالت المصورة .�	
فن التعامل مع المقابالت الحية�	



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 :........................)الهوية المؤسسية والتعامل مع وسائل االعالم ®( 

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.


