
  العالقات العامة التسویق الحدیث

 :والتى تتضمن 
  مفھوم العالقات العامة وأھدافھا

  وأنواعھا
  مھام وممیزات ومؤھالت موظف

  العالقات العامة
 كیفیة بناء عالقات عامة ممیزة  
 فن اإلقناع واالتصال والتفاوض  
 استراتیجیات تطویر الذات  
 مھارات حل المشكالت. 
  
  

  فن خدمة العمالء
 :والتي تتضمن

  وھدفھامفھوم خدمة العمالء. 
  المھام والممیزات والموصفات

 .العمالءالمھنیة لموظف خدمة 
تطویرھا  وطرق خدمة العمالء . 
الجیدة تقدیم خدمة العمالء ثیرتأ. 
  العمیل إرضاءطرق . 
 طرق التعامل مع حل المشاكل 
 شخصیات العمالء وكیفیھ أنواع 

  التعامل معھا

  :والتى تتضمن 
 تحدید مفھوم التسویق 
 دور التسویق فى المؤسسات 
 طرق تنافس المنتجات 
 المزیج التسویقي 
 طرق الترویج واالعالن 
  طریقة تحلیلswot 
  ھرم (ھرم احتیاجات الجمھور

 )ماس
 فن االقناع ومھارات التفاوض  

 احتراف إدارة اإلعمال

  
 :والتى تتضمن 

 استرتیجات تطویر الذات.  
 جمیع ادارات تنمیھ مھارات التواصل مع 

  الشركة
 اداره الوقت. 
 ادارة التسویق وكیفیھ التعامل معھا.  
  إدارة المبیعات وطرق واسالیب البیع

  .حالصحی
 ادارة الموارد البشریة. 

  
  
  
  

  

  األسالیب الحدیثة في المبیعات
 :والتى تتضمن 

 االستعداد لعملیة البیع 
 طرق كسب ثقة العمالء 
 طرق التعامل مع االعتراضات 
 المؤثرات على عملیة البیع 
  التخلص من الفشل والقلق

 والتوتر
  تحدید شخصیة العمیل وتحدید

 النظام التمثیلى
 الصحیح طرق انھاء البیع . 

  

  األوراق المالیة

  :والتى تتضمن 
  ماھیة أسواق المال واألوراق

 المالیة؟
  ؟ ناجحا مستثمراكیف تصبح

 وأدوات النجاح فى البورصة؟
  كیفیة قراءة المیزانیات

 وتحلیلھا؟ وقراءة الشاشة؟
  اتجاھات األسھم وأزمة

 االتجاھات؟
 ما ھى الشموع الیابانیة؟ 
 ماھو التحلیل الفنى؟ 
 وما ھو التحلیل المالى ؟ 

 مھارات التخطیط االستراتیجي

  
  :والتى تتضمن 

 التخطیط مفھوم وأھمیة 
 .االستراتیجي

 التخطیط االستراتیجي عملیةمراحل . 
  الخطة اإلستراتیجیةصیاغة مراحل. 
  التحلیل االستراتیجي الرباعي للبیئة

 .SWOTداخلیة والخارجیة للشركة ال
 ت عملیة في التخطیط دراسة حاال

 .االستراتیجي وأھم الصعوبات التي تواجھھ
  إدارة الموارد البشریة

 دعم مھارات التفاوض

  
 :والتى تتضمن 

 تعریف التفاوض 
 عناصر العملیة التفاوضیة 
 مراحل العملیة التفاوضیة 
 اسالیب العملیة التفاوضیة 
 استراتیجیات التفاوض. 
 دراسة حاالت عملیة فى التفاوض 

  
  
  
  

 التحلیل المالي

  
 :والتي تتضمن

 ل المالي للقوائم تعریف التحلی
  .المالیة

 تعریف أھداف التحلیل المالي.  
  تعریف أدوات و أسالیب و

  .معادالت التحلیل المالي
  تطبیق التحلیل المالي على قوائم

  .مالیة مختارة
  التعرف على أھمیة و مكونات و

أنواع و طرق عرض القوائم 
 .المالیة



 

  التعرف على العالقة فیما بین
  .ةمكونات القوائم المالی

  التعرف على حدود القوائم
  .المالیة

  التعرف على القرارات
االستثماریة التي یمكن اتخاذھا بناء 

على التحلیل المالي مثل تحدید 
أفضل األسھم التي یمكن االستثمار 

  .فیھا
  قدرة المنشأة على توفیر

  السیولة الالزمة في الوقت المناسب
  قدرة المنشأة على تحقیق الربح

 .زیع األسھم المجانیةالمناسب و تو
  

  
  
  
  
  
  
  
  

مھارات القیادة وفن التواصل مع 
  اآلخرین

  :والتى تتضمن 
 استراتیجیات القیادة 
  المھارات الشخصیة للشخصیة

 القیادیة
 طرق تحدید االھداف 
 قوة السیطرة على النفس 
 طرق التعامل مع التحدیات 
 طرق اتخاذ القرار السلیم 
 المكونات عملیة االتصال الفع 
  طرق التعامل مع الشخصیات

  المختلفة
 طرق االتصال  
 مھارات االتصال 

  

  المحلل الفني المحترف

 :والتى تتضمن 
 مقدمة عن التحلیل الفنى 
 االفتراضات التى یقوم علیھا 
 الدعم والمقاومة وكیفیة تحدیدھا 
 أنواع التحلیل الفنى 
 و فبونتشىموجات الیوت  
 انواع التحلیل الفنى 
 لمتدربینتدیب عملى  

 برنامج  CDسیحصل المتدرب على 
  التحلیل الفني العالمي ھدیة مجانا

 
  اشترك فى أھم دبلومات ھذا العام

والمطلوبة فى كبرى شركات الوطن 
العربى والتى تؤھلك لتصبح اخصائى 
موارد بشریة ناجح ولتدعیم سیرتك 

 ادات دولیةالذاتیھ بشھ
  
  
  
  

  إدارة األزمات والمخاطر والكوارث
  :والتي تتضمن

  المخاطرإدارةمقدمة عن  
 المخاطر  التعرف على تعریف إدارة

 وأھمیتھا
 التعرف على أھم أنواع المخاطر 
 إستراتیجیة التأكید على ضرورة وجود 

  مخاطرإدارة
 التعرف على آلیات عملیة إدارة المخاطر 
 العام لمشروع إدارة على اإلطار  التعرف

 المخاطر
 مفھوم األزمة 
 األزمات تصنیف 
 أنواع األزمات 
  المفاجئةاألزمةتقییم رد فعل  
 الراكدة األزمة 
  الراكدةاألزمةتقییم رد فعل  
 لألزمات تباین ردود أفعال الناس 
 مجموعات اإلستراتیجیات الوقائیة 
 لالزمة المرحلة السابقة 
 دورة حیاة أي أزمة 
 رة األزمةمراحل إدا 
 اإلنذار اكتشاف إشارات 
 كیف تكتشف اإلشارات المبكرة لألزمة 
  اإلشارات   اكتشافإزاءتقییم الموقف

 المبكرة لألزمة
 خطط االتصاالت أثناء األزمات 
 االتصال أدوات 
 االستعداد لمواجھة الصحافة 
  األزماتفریق إدارة 
 األزماتعمل فریق إدارة  مراحل 
  األزماتمركز إدارة 
 حالة فيللمدیرین  اط القیادیةاألنم 

 األزمات
  األزمة المالیة الحالیةأسبابالتحدث عن   

مھارات االتصال واجتیاز المقابلة 
  الشخصیة

  
  :والتي تتضمن

 مكونات عملیة االتصال الفعال 
  طرق التعامل مع الشخصیات

  المختلفة
 طرق االتصال  
  اإلنصات و :   (مھارات االتصال

  )االستماع
 قات عملیة االتصالمعو 
 المقابالت الشخصیةأنواع  
 وإثناءقبل ( :  االستعداد للمقابلة 

  )وبعد المقابلة
 المتوقعةاألسئلة   

   المقابلةفيتفادى األخطاء 


