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 جمعية العالقات العامة البحرينية

 وأكت سمارت الستشارت العالقات العامة

 وبالتعاون مع ترجمان

 يقدمان
 

 العالي  التدريبي الدبلوم

 CIPR الـ شهادةل

 نبذة تعريفية

 المستوى الثالث( -المستوى الثاني   -)المستوى األول 

 صادرتصال المؤسسي والواال في العالقات العامة شهادة االختصاص

 من المعهد الملكي للعالقات العامة في لندن 

 

 

www.cipr.co.uk 

 

 

http://www.cipr.co.uk/
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 : Chartered Institute of Public Relation CIPR الدبلوم التنفيذي في االتصال المؤسسي والعالقات العامة

أن نهديكم أطيب  سمارت الستشارت العالقات العامة جمعية العالقات العامة البحرينية ومكتب أكتيطيب لنا في 

أن نعرض عليكم برنامج بيسرنا  .الموقرة لجامعتكمتحية، آملين أن نساهم معكم في تحقيق التنمية والتطوير 

ليقوموا  لتدريب القيادين الصادر من بريطانيا "الدبلوم التنفيذي في االتصال المؤسسي والعالقات العامة"

م وفق اعلى المعايير المهنية والكفاءة الموحدة المعتمدة من قبل المعهد الملكي للعالقات العامة في بممارسة مهامه

 التعليمي النظام وفقالبرنامج هو بمستوى الماجستير . إن هذا  www.cipr.co.ukCIPR UK بريطانيا 

 . البريطاني )المستوى السابع(

 ذا البرنامج:لمن ه

 مدراء أقسام وإدارات العالقات العامة واالتصال المؤسسي واإلعالم.  -

 الراغبون في شغل مناصب قيادية في حقل العالقات العامة واالتصال المؤسسي. -

 الراغبون في تعميق مسارهم التخصصي في حقل العالقات العامة واالتصال المؤسسي. -

 رسة العالقات العامة واالتصال المؤسسي. الراغبون بدخول عالم االحتراف في مما -

 االقسام / الوحدات التفصيلية

 

 

 

 

 

 

 

  :CIPR  "UK الجهة المانحة للشهادة "المعهد الملكي البريطاني للعالقات العامة
 CHARTEREDالحائز على لقب تمنح الشهادة من قبل المعهد الملكي للعالقات العامة في لندن

. وينظر إلى المعهد الملكي للعالقات العامة على 1948ذي تأسس سنة من ملكة بريطانيا، وال 

أنه المؤسسة التي تقود صناعة العالقات العامة في بريطانيا، كما يشكل المظلة األكاديمية والمهنية لممارسي ومحترفي 

بر من نوعه في عضوا، وهو األك 10,000العالقات العامة واالتصال المؤسسي على مستوى العالم، ويضم أكثر من 

 أوروبا، وقد ساهم بدور ريادي في تطوير مهنة العالقات العامة واالتصال المؤسسي على مستوى العالم.

 

 العاملون في المجاالت التالية: 

 .تصالاستراتيجيات اال .1

 حمالت التوعية. .2

 التوجيه المعنوي.  .3

 .الحمالت اإلعالمية .4

 .حمالت العالقات العامة .5

 .CSR المسؤولية االجتماعية للشركات .6

  .امالمعنيون بصناعة الرأي الع .7

 

 وممارسو االتصال المؤسسي.خبراء  -

 خبراء وممارسو العالقات العامة.  -

 .مدراء االتصال المؤسسي -

 .مدراء العالقات العامة -

 .مدراء االتصال الحكومي -

 .مدراء العالقات الحكومية -

 .مدراء الشؤون العامة -

 .مدراء عالقات المجتمع -

 .مدراء المؤسسات اإلعالمية -

 

http://www.cipr.co.uk/
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 محتويات البرنامج:

 يتناول البرنامج الوحدات التالية:

 المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول رقم المستوى

المستوى المتقدم/  التخطيط للعالقات العامة امةالتحليل النقدي للعالقات الع اسم المستوى

 مشروع التخرج

 أيام 2 أيام 2 أيام 2 األيام التدريبية 

 أشهر 3- 2 أشهر 3-2 أشهر 3-2 فترة للدراسة وإعداد البحث 

 كلمة 6000 كلمة 6000 كلمة 6000 عدد الكلمات المطلوبة للبحث

 المحتوى التدريبي للمستوى األول

 Theory and Practiceلنظريات والتطبيقات( )مقدمة في ا

 .(Definitions, theories and applying critical analysis) مقدمة في التعريفات والنظريات للعالقات العامة

 .The social, economical and political effects of PR التأثيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية للعالقات العامة

 .Models of PR practice ماذج ممارسة العالقات العامةن

 .The personal skills of PR practitioners المهارات الشخصية لممارسي العالقات العامة

 The ethics of PR الميثاق األخالق في مهنة العالقات العامة

 .Managing according to organizational context) تطبيقات العالقات العامة في السياق المؤسسي

 المحتوى التدريبي للمستوى الثاني

 PR in Action)تطبيقات العالقات العامة( 

 PR planning التخطيط للعالقات العامة

 .Internal communication االتصال الداخلي

 Reputation building بناء السمعة

 Strategic/Corporate communication استراتيجيات االتصال المؤسسي

 Defining publics/building relationships تصنيف الجماهير المستهدفة وبناء العالقات

 Media relations العالقات اإلعالمية

 .Persuasion and influence اإلقناع والتأثير



                                                                      

Tel: +973 17123500  Fax: +973 17603500 P.O. Box: 33616, Kingdom of Bahrain 

 Issues and crisis management إدارة القضايا واألزمات

 .Plan and manage PR campaigns قات العامةتخطيط وإدارة حمالت العال

 CSR المسؤولية االجتماعية للشركات

 Monitoring, evaluation and content analysis الرصد االعالمي، التقييم، تحليل المضمون

 المحتوى التدريبي للمستوى الثالث

 Professional Development ( )التطور المهني وبحوث العالقات العامة

 Personal research كيف تقوم بعمل بحث عالقات عامة؟

 Research tools أدوات بحوث العالقات العامة

 Project design تصميم مشروع التخرج

بعض الكتب المقررة ضمن المنهج، وأغلبها من اصدارات فيما يلي  :(تم ترجمة اغلب الكتب للعربية) المراجع والكتب

 :CIPRالعامة  المعهد الملكي للعالقات

- Public Relations Digest. 

- Exploring Public Relations. 

- Effective Media Relations- how to get results. 

- Running a Public Relations Department. 

- New Strategies for Reputation Management. 

- Planning and Managing Public Relations Campaigns.  

- Public Relations Strategy.  

- Effective Internal Communication. 

- Effective Personal Communication Skills for Public Relations 

- Public Affairs in Practice.  

- Public Relations – a practical guide to the basics. 

- Public Relations in Practice. 

- Risk Issues and Crisis Management in Public Relations.  

- Managing Activism - a guide to dealing with activists and 

pressure groups. 

- Ethics in Public Relations. 

- Evaluating Public Relations 

- Creativity in Public Relations. 
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 مزايا البرامج:

 وفق اختياركم( ليزيةن اللغتين العربية او اإلنجسيعقد البرنامج بكل م( 

 المؤهل المهني األعلى للعالقات العامة على مستوى العالم. أنه 

  .أنها الشهادة المهنية األولى المعترف بها دوليا في حقل العالقات العامة 

  1948أنها تمنح من المعهد الملكي للعالقات العامة في لندن والذي تأسس سنة. 

 اصب القيادية في حقل العالقات العامة واالتصال. يعطى حاملوها األولوية في شغل المن 

 .تؤهلك لتكون خبيرا في العالقات العامة وفقا ألحدث الممارسات المهنية على مستوى العالم 

 " بعد اجتيازك لمتطلبات النجاح يمكنك وضع الرمزMCIPR على بطاقتك الخاصة "– Business 

Card 

 واالستفادة من ميزاتها الكثيرة. العامة الحصول على عضوية المعهد الملكى للعالقات  

  .تكون من أوائل من يحملون هذه الشهادة على مستوى الشرق األوسط 

  اسم تخولك الدخول الى اكبر شبكة معلوماتية الكترونية في هذا التخصص من خالل حصولك على

 .المستخدم وكلمة السر الخاصة بك

 ساعة طيلة فترة البرنامج. 24يوم تقديم الدعم المستمر والمتواصل على مدار ال 

 

 : تفاصيل البرنامج

  يعقد البرنامجOnline: 

  يوم يتم تحديدها الحقا  2 عدد          لمحاضرة االولى: ا 

 :ثناء المحاضرة االولىوتحدد التواريخ أيام تدريبية أ 2عدد             المحاضرة الثانية 

 وتحدد التواريخ اثناء المحاضرة الثانيةيام تدريبية أ 2عدد             :المحاضرة الثالثة 

  ياساعات يوم 6على مدة سنة ، بمعدل  ة، موزعةتدريبي يامأ 6سيتم تنفيذ البرنامج خالل  

 

 

 

 

 ما يلي: رسوم االشتراكوتشمل 

o  انية دخوله ومصاريف تقييم المرشحين قبل بدأ البرنامج )تقديم تقريرعن كل مرشح وامكرسوم

 الدبلوم(

o  الشهادة وعضوية المعهد الملكي للعالقات العامة في لندن.رسوم 

o من المعهد الملكي البريطاني عشرة كتب متخصصة في العالقات العامة واالتصال المؤسسي. 

o من مدربين معتمدين من المعهد الملكي. صاريف التدريبرسوم وم 

o الملكي طيلة فترة إعداد البحث. رسوم االشراف من قبل خبير معتمد من المعهد 

o .رسوم مراجعة البحوث وتصحيحها من قبل خبير معتمد من المعهد الملكي 

o .رسوم إصدار الشهادة من المعهد الملكي للعالقات العامة في لندن 


