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بناء السمعة للمنظمة وإدارة الصورة الذهنية

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

الـمـواضـيـع الـرئـيـسـيـة :

مقدمة:
السمعة  ترسيخ  في  تساهم  أن  شأنها  من  التي  العوامل  من  العديد  الدورة  هذه  تناقش 
المؤسسية المتميزة. والتي تعد بمثابة ركيزة أساسية تدشن لهوية وثقافة مؤسسية تعمل 
السمعة  ألهمية  ونظراً  االستراتيجية.  وأهدافها  المنظمة  رؤية  لتحقيق  مستدام  بشكل 
المؤسسية فإن المنظمات تنفق كثيراً من المال والجهد في سبيل تحسين صورتها الذهنية 
وسمعتها وتعزيز هويتها. بهدف التأثير في الرأي العام ونشر رسالتها وتعزيز دورها. 
مع الحرص على التواصل السلوكي والمعرفي والعاطفي مع الجمهور المستهدف، ولذا 
تعد السمعة المؤسسية مقياساً لنجاح المنظمات ومدى تحقيقها ألهدافها. كما ترجع أهمية 

السمعة المؤسسية إلى زيادة قيمة المنظمات وتعزيز ميزتها التنافسية.

تهدف هذه الدورة المكثفة إلى بحث استراتيجيات إدارة السمعة في المنظمات، ودورها 
في بناء العالمة التجارية، وكيفية بناء السمعة المتميزة واإليجابية للشركات والمؤسسات 
والتوسع.  التسويق  استراتيجيات  لنجاح  رئيسًة  ركيزًة  والعالمة  السمعة  تلك  لتكون 
والتحليل  التقييم   : محاور  من خالل  األعمال.  مجتمعات  في  السوقية  الحصة  وتعظيم 
المتكامل  التخطيط  والرقمية،  البصرية  الذهنية  وصورتها  المنظمة  لسمعة  االحترافي 
إلدارة وتطوير سمعة المنظمات وتحسين صورتها الذهنية، بناء وتنفيذ مبادرات نوعية 
لدعم السمعة والصورة الذهنية، إدارة مخاطر السمعة للمنظمة وفقاً للمنهجيات العلمية 

العالمية، وقياس وتقييم أثر المبادرات على سمعة المنظمة.

اهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

سمعة �	 لتطوير  المؤسسي  التميز  وبرامج  المؤسسية  للحوكمة  معايير  نظام  بناء 
المنظمات

تقوية الروابط بين المنظمة وأصحاب المصلحة�	
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�	
تطوير مفهوم إدارة السمعة والهوية المؤسسية للمنظمات�	

إدارة السمعة المؤسسية:

تعريف السمعة المؤسسية�	
أهمية السمعة المؤسسية�	
إستراتيجيات الصورة الذهنية�	
العالقة بين السمعة المؤسسية والتميز المؤسسي�	
إدارة سمعة المؤسسة�	
كيفية بناء وحماية سمعة المؤسسة�	

تكوين الصورة الذهنية للمؤساست:

كيفية تكوين الصورة الذهنية�	
أنواع الصور الذهنية�	
الصورة الذهنية لدى الجمهور الداخلي )الموظفين(�	
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 وقياس الصورة الذهنية�	
تغيير الصورة الذهنية�	
حماية الصورة الذهنية أثناء األزمات�	

مهنجية إدارة السمعة المؤسسية:
التحليل البيئي لسمعة المنظمة�	
تطوير االتصال االستراتيجي�	
إدارة القنوات االعالمية�	
إدارة المسؤولية المجتمعية�	
إدارة أزمات السمعة بالمنظمة�	

بناء خطة حتسني السمعة والصورة الذهنية االجيابية للمؤسسة:
بناء هوية الشركة أو المؤسسة.�	
بناء خطة االتصال االستراتيجي للشركة أو المؤسسة.�	
التخطيط للبرامج االعالمية للمؤسسة.�	
استحداث وتطوير منظومة تواصل إلكتروني في المؤسسة.�	
وضع خطة متابعة وتقييم لخطة إدارة سمعة المؤسسة.�	
تقديم برنامج للتنمية المهنية ورفع كفاءة أداء منسوبي المؤسسة.�	
توجيه الدور المجتمعى للمؤسسات .�	

 ORM ) Online Reputation إدارة السمعة اإللكرتونية؟
:)Management

مزايا عملية إدارة السمعة االلكترونية�	
كيف تتم عملية إدارة السمعة االلكترونية؟�	
كيف تخطط إلدارة سمعتك االلكترونية؟�	
ما هي تكلفة إدارة السمعة االلكترونية؟�	
التكتيكات العشر التي قد تنقذ سمعتك االلكترونية�	
كيف يمكننا نشر أفضل رسالة عن الشركة على االنترنت�	
فرص وتحديات للمنظمات وشركات العالقات�	



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

)بناء السمعة للمنظمة وإدارة الصورة الذهنية(
التخطيط المتكامل إلدارة وتحليل وتطوير سمعة المنظمات وتحسين صورتها الذهنية البصرية والرقمية

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


