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المسؤولية المجتمعية وإدارة السمعة المؤسسية

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

مقدمة:

السمعة هي رأس المال الحقيقي بالنسبة للمؤسسات )حكومية، خاصة( فالسمعة هي أساس النجاح، واستدامة التميز، وهي من تصنع الصورة الذهنية اإليجابية لهذه المؤسسة. تؤكد 

البحوث والدراسات بأن السمعة التي تتمتع بها الشركة أو المؤسسة تعتبر ثروة استراتيجية ذات قيمة كبرى. وقد تبيّن من هذه البحوث أن السمعة الجيدة عون كبير للمؤسسات في 

سعيها لتحقيق األداء المتميز وحفاظها على استدامة هذا األداء. كما ينطبق ذات المبدأ على الخدمات الحكومية التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية.

 تهدف هذه الدورة المكثفة الى تطوير مهارات ومعارف المشاركين من خالل اتقان :عملية بناء استراتيجية اتصالية لقياس وتقويم سمعة المنظمة لتحسين صورتها الذهنية،  افضل 

ممارسات منهجيات إدارة السمعة المؤسسية، التحليل البيئي لسمعة المنظمة، تطوير االتصال االستراتيجي، إدارة القنوات اإلعالمية، إدارة المسؤولية المجتمعية وإدارة أزمات 

السمعة بالمنظمة.

اهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

تلمس وتشخيص نمط التاثير الذي تحققه المنظمات من خالل نهوضها بالمسؤولية االجتماعية في بناء وادارة السمعة التنظيمية . 	

إدراك دور الصورة الذهنية وأهميتها وروافدها . 	

تحديد أسباب أهمية المسؤولية االجتماعية للشركات للقطاعين العام والخاص . 	

الحد من آثار مخاطر السمعة على المنظمة . 	

المساهمة في تحقيق األهداف االستراتيجية للمنظمة والحفاظ على سمعتها . 	

رصد ومتابعة السمعة والصورة الذهنية لدى العمالء الداخليين والخارجيين . 	

القدرة على ابتكار برامج بناء الصورة الذهنية تتناسب مع مؤسسته 	

التخطيط لبناء وتحسين الصورة الذهنية لمؤسساتهم. 	

توظيف اإلعالم المؤسسي في خدمة بناء الصورة الذهنية. 	

فهم السلوك اإلنساني واتجاهات الجماهير ومراعاتها في خطط البناء والتحسين. 	

المساهمة في تحقيق األهداف االستراتيجية للمنظمة والحفاظ على سمعتها 	

رصد ومتابعة السمعة والصورة الذهنية لدى العمالء الداخليين والخارجيين 	

تطوير مفهوم إدارة السمعة والهوية المؤسسية للمنظمات 	

المنهجية:

تستخدم هذه الدورة التدريبية مزيجاً من األساليب التفاعلية لتعزيز تفاعل المشاركين. لذا تعتمد هذه الدورة على استخدام مقاطع الفيديو والتمارين الفردية والجماعية ودراسات 

الحاالت والسيناريوهات.
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المحتويات الرئيسية:

المسؤولية المجتمعية وإدارة السمعة المؤسسية

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

مقدمة يف المسؤولية المجتمعية:

التعريفات األولية للمسؤولية االجتماعية للشركات 	

مفاهيم مواطنة الشركات 	

األفكار المتطورة حول المسؤولية االجتماعية للشركات 	

ما هي أسباب أهمية المسؤولية االجتماعية للرشكات؟

نظرية الناس والكوكب واألرباح 	

منظوران للمسؤولية االجتماعية للشركات 	

هل يجب على الشركات المشاركة في المسؤولية االجتماعية؟ 	

الحجج المؤيدة والمعارضة للمسؤولية االجتماعية للشركات 	

المسؤوليات االجتماعية للرشكات واألخالقيات المهنية:

التعريفات والعالقات 	

تطورات أخالقيات األعمال 	

الطرق التي تدمج عبرها الشركات أخالقيات األعمال 	

المشاركة في االتفاقية العالمية ألخالقيات األعمال 	

اتخاذ القرارات حول القضايا األخالقية 	

حتديات المسؤولية االجتماعية للرشكات:

أبعاد المسؤولية االجتماعية للشركات 	

نماذج من المسؤولية االجتماعية للشركات 	

سمات النماذج المختلفة للمسؤولية االجتماعية للشركات 	

محّفزات المسؤولية االجتماعية للشركات 	

إطار تنفيذ المسؤولية االجتماعية للشركات 	

األخطاء الشائعة في تطبيق ممارسات المسؤولية االجتماعية للشركات 	

العوامل التي يجب مراعاتها في تطبيق ممارسات المسؤولية االجتماعية للشركات 	

تكوين الصورة الذهنية للمؤساست:

كيفية تكوين الصورة الذهنية   	

تكوين الصورة الذهنية لدى الجمهور الداخلي )الموظفين( 	

تكوين الصورة الذهنية لدى الجمهور الخارجي )الزبائن 	

العوامل المؤثرة في تكوين الصورة الذهنية للشركات 	

رؤية ورسالة وثقافة الشركة    	

تواصل الشركة مع الجماهير 	

المسؤولية االجتماعية 	

دور العالقات العامة في الصورة الذهنية 	

إدارة الصورة الذهنية 	

قياس الصورة الذهنية 	

تغيير الصورة الذهنية 	

حماية الصورة الذهنية أثناء األزمات 	

إدارة سمعة المؤسسة:

اإلطار العام للسمعة المؤسسية 	

العالقة بين السمعة المؤسسية والتميز المؤسسي 	

أهم المقومات التي تعد محورية في ترسيخ سمعة مؤسسية طيبة 	

دور االتصال المؤسسي في دعم السمعة المؤسسية    	

عناصر السمعة المؤسسية  	

محاور السمعة المؤسسية  	

براجم العالقات العامة للحفاظ عىل سمعة المؤسسة:

الشروط الالزم توافرها عند وضع برنامج العالقات العامة 	

حجم البرنامج وتعقيده 	

البرنامج البسيط للعالقات العامة 	

البرامج الكبيرة والمتعددة االتجاهات والتأثير 	

بحسب الموقف الذي تتعرض له المؤسسة 	

البرامج الهجومية فى العالقات العامة         	

البرامج الدفاعية فى العالقات العامة 	

برامج الطوارئ واألزمات العالجية 	

البرامج طويلة المدى الوقائية 	



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

)المسؤولية المجتمعية وإدارة السمعة المؤسسية(
االستدامة والمسؤولية االجتماعية وادارة السمعة في األعمال

التــاريــخ :........................

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.


