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 إدارة شبكة العالقات المهنية

 المقدمة
تعرف شبكة العالقات بأنها استراتيجية تهدف إلى الكشف عن المزيد من الفرص المهنية وبناء العالقات الفعالة 

منهم األشخاص المحيطين مثل األسرة والعائلة والجيران بهدف تبادل المصالح من خالل التواصل مع اآلخرين، 
واألصدقاء وزمالء الدراسة وزمالء العمل السابق والحالي، باإلضافة إلى التخطيط للتواصل مع أشخاص مؤثرين في 
 .مجال العمل الذي يهتم به الشخص من خالل حضور الفعاليات والمؤتمرات التي تقام بهدف التواصل وبناء العالقات
وبطبيعة الحال، نحن ال نقصد هنا الجانب السلبي من استغالل العالقات، أو أن يتم االستفادة من العالقة لالستفادة 

 .من فرصة يوجد من هو أحق منا بها
 

 األهداف
 التعرف على خطوات بناء شجرة العالقات؟

 التعرف على كيفية تطوير المعتقدات عن سوق العمل ودور العالقات
 يفية إعداد قائمة تضم كل شخص في شبكة عالقاتك ؟التعرف على ك

 التعرف على كيفية القيام بتحضير رسالة واضحة تصف فيها األهدافك المهنية ؟
 التعرف على كيفية اإلستثمار في عالقاتك الحالية و بناء عالقات جديدة ؟

 التعرف على كيفية تجنب البدء بعالقات خاطئة ؟
 

 الكفاءات
 المهنية الصحيحة ؟كيف تبني العالقات 

 كيفية إنشاء محتوى يجذب النوع الصحيح من الناس اليك ؟
 (درجات التباعد الست  )كيفية االستعداد لتوظيف 

 
 المستهدفون

جميع العاملين في مجال العالقات العامة ومن لهم صلة بهذا المجال والسادة رؤساء القطاعات ومديري العموم 
 .والمديرين في اإلدارات المختلفة بالشركات والهيئات الحكومية
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 المحتوى

 ماذا نعني بمفهوم شبكة العالقات ؟ وما هي مزاياه ؟
 النوعية أهم بكثير من الكمية

 لتواصل لديكتقّديم عالقة من التبادل بحيث تكون مفيدة دائمًا لقنوات ا
 المحافظة على التواصل الدائم وليس فقط عندما تكون بحاجة إلى مساعدة

 تحديد نقاط القوة والخبرات المهنية التي ترغب في الترويج لها
 االتقان لتسويق الذات، تجنب اإلصابة بالغرور
 النشاط على شبكات التواصل مثل لنكيد إن

 إعداد المحتوىالعمل على تطوير ماركتك الشخصية وسلطتك ب
Net ليكن لديك شريك في العالقات  wor k i ng 

 عدم التحدث بشكل سلبي أبدًا عن المنافسين
 العمل على تطوير تقنيات للتخلص من الخجل

 كيفة التفاعل خارج بيئة العمل
 

 بناء العالقات هو العمود الفقري لنجاح أعمالك
 زيادة األعمال

 الفرص
 الروابط

 المشورة
 سوق العمل رفع قيمتك في

 زيادة الثقة
 

 عوامل تساهم في نجاح األعمال
 األفكار اإلبداعية

 تجنيد المواهب المناسبة
 بناء العالقات
 العمل بجد

 اإلهتمام بالمبيعات
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 العالقات العامة العمود الفقري للنجاح أو الفشل

 دور العالقات العامة كقوة رائدة وراء نجاح أو فشل أي كيان
 خالل قوة اإلتصالإدارة السمعة من 

 عقليات جديدة و طموحات غير محدودة و متطورة
 العالقات العامة و التغيير المتسارع

 .التواصل و اإلتصال الصادق ثنائي اإلتجاه
 العقليات الذكية و اإلستراتيجيات المارة

 البقاء على قيد الحياة لم يعد لالصلح فقط إنما لالسرع أيضا  
 .إلجتماعي و إدارة السمعةشفافية اإلعالم واإلعالم ا
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