
 

 

  مقدمة في إدارة العالقات العامة

 املحاضرة األولى

 مدرس املقرر: د. والء زريقا

 
ا
 تمهيد: -أوال

تتتت ة املنظمة   العالقات العامةمن املعلوم أن  ت تتتعريف تعجمه ا امخور ا بأروي ه بوا أ هطة أملنت ت ت في أية منظمة تست

تتتتأ  من  ت ت ت ت تتتتورل التختنوتة املماتأعل لتي  مهاله لىتأس املاعتأمل ن معختأ      أ ت ت ت ت تتتتمعتة ال ورتة  واليت ت ت ت املعلومات وتطومن الست

الرعض من جخة  وبونر   بعضتخ  العاملين  كمأ تستعريف في املاأم اوو  تنموة العقاأس ال ورة ه ن الصاادقة واححقاق 

تتتتامجار  وملتأولتة اهاطتأر ا  لو   ت ت ت وب ن اإلدارل العلوتأ من جختة أىج   ممتأ ي دل  إ   ي تأد هعىتة  متة  ي تأهوتة وتنموعرتأ هتأ ت

 مرأبتج هنو وة اإلباأ  
ن
  ن توالج ماومأس رلل الءةأال اإلباأجوة  وتو مأ يجترر ارترأ أ

ن
الستجععة ملنتأ ة العأمل ن  لضتق

 أو الننأط االاايأدل أو االجامأعي الخل تعمة لوأ املنن ل.أو ا بيمأس 

تتتتته واوةة العقاأس العأمة   ت ت تتتترص يمءن و ت ت ت ت بأنها العمل على إيجاد صااااااااالت وعالقات قوية بين هنأا     مأ  ت

تتتتامل درجتة من الةخ  املارتأد  واملعجلتة املاطتأملتة ه ن  ،الاداللياة واحراارمياةاملنظماة ومماارياراا  ت ت ت تتتتو   إ  أامت ت ت ت برتيف الو ت

وإإ  ارتاأا رفع الكفاءة اإلنتامية كناتج نهائي لنشاااااع العالقات العامة دالل املنظمة، جل ن همأ ي دل في النرأية  إ  ال 

تتتتأط العقاأس العأمة مل الرعىة  ت ت ت ت تتتتمععرأ ال ورة ومطأبعرأ املم لل ه ن ا امخور ا بأروي كنأتع قرأ ا لننت ت ت ت تتتتخجل املنظمة و ت ت ت ت بت

 واملاامل وجمخور العأمل ن معخأ.
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ا
 اححامة إلى التميز في العالقات العامة: – ثانيا

يمءن الاو  أن العقاتأس ا  تيي تة ال تاايتتتتتتتتتتج      وقرتأ ملنتتتتتتتتتتتأط ه ن منظمتة متأ وجمخورتتأ  هتة  

تاعياه  إ  املةخوم ال أملا وتو أقرأ للستتتتتتةة اجامأ وة لريف  إ  معأ اة منتتتتتتأ ة  الةجد في املاامل ا  يي  

  ومستتتتتتتتأ يتأ     الاءوه مل تلا الا وراس وتعأ،نتتتتتتتتأ معخأ  املتولدة من طبيعة رذا العصاااااااار و امات 

 وبألاأإي تلاوص الاطأمة واالملساأم االجامأعي.

ىلات منتتتتتأ ة ل  يءن لخأ وجود  فالتعقيد والضااااارامة والاااااارعة الها تتميز  ها اححياة اححدي ة 

 
ن
 كر  ا

ن
ح ن  أبت ا  وأل بستتتتتتتتتو ة والجواهر ه ن اولجاد وادتتتتتتتتت ة ا  يود  للاي بمأ املاامل اإلملستتتتتتتتتأملا بموا

واىالةتت موولخ  وات تأتتألر   تشااااااااااابكاش مصاااااااااااح  ال شاااااااااار وتعقادت صااااااااااال ه و تأن بيو تة تتخا النمو أن 

رأينة من حو  املخن وا  ضتتتتتأراس والنظ  وميتتتتتأ  خ   كمأ أن ت ور اللنتتتتتج  إ  جمأ أس ماهيتتتتتيتتتتتة وما

 لخلا جعة من اليتتتتتعف تعجف ا امأ أس     بعضتتتتتخأ وا قع  ة م مو ة        تأ 
ن
وتنوع اجولخ  ترعأ

هيتتتتورل ةتتتت ولة تستتتتأ ي     الاةأت  واالملستتتتاأم  لخلا تلا   ي أد الو تتتتأسة لالاوص  لا     أ تتتت  

  لموة منظمة.

مو تتة من اولجاد للاعجف     رأل ارىجمن  نرتتأ   والعمتتة لتتأ اخود ال ت ترتتخلختتأ أل منظمتتة أو م  

يؤلف     كستتتتتتتتف ر تتتتتتتتأ ت الا  ومأ يا لف  لا من  ملوأس  ومأ يليد وموجأ  لا من او تتتتتتتتو  ومرأد  

 .مجال عمل وموضوع دراسة العالقات العامة
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ا
 مفهوم العالقات العامة: -ثال ا

 يقصد بالعالقات العامة بأباط معانيها:

وإدامة تخه اليتتتتتتتتتقس همأ يضتتتتتتتتتمن تلاوص الج تتتتتتتتتأ والاةأت   ت طيبة بين املنظمة وممهورراإقامة صاااااااااال 

 وال اة املارأدلة هونرمأ.

لخا تستتتتن  منظمأس الووم  إ  كستتتتف ت يوي الجأل العأم وعااأ  وععي  لا من الواجرأس او تتتتأ تتتتوة ل رادل  

     ب أحخأ.
ن
 ودلوق

امليتتتتتتتتتت ف أس امل لولة واملاياولة في اود  اإلدارل وتءخا أ تتتتتتتتتترلت واوةة العقاأس العأمة من  

ا  يي . ولطا تاوم العقاأس العأمة هلنأا  قاأس  ي أهوة ه ن املنظمة وبعىعرأ الهي أن تستتتتتتتتتتن   إ  تعجمه 

 يلاص 
ن
  تتتتتتتتتتتأداتأ

ن
جمخورتتأ والجأل العتأم همتأ تاتيمتأ املنظمتة  إ  هعىعرتأ  وكتخلتا متأ تلاتأجتأ من هعىعرتأ تعجمةتأ

 ارأدلة ومي   الاةأ ة املسامج هونرأ وب ن جمخورتأ     بلو ماوا ة.جسور ال اة امل

 مما سب  يتض  أن وظيفة العالقات العامة ال بد أن تتاكز في ثالثة مهمات رقياية هي:

:  ن حأجأس الرعىة ومواةخأ من املنظمة  للو تتتتتتو   إ  م بتتتتتتجاس داواة  ن االسااااااتعالم الااااااالي  .1

 املنظمة )السلل أو ا بيمأس أو اولطأر(.ر رأس ا امخور وموااةأ من باأجأس 

: واملنتتتتتتتتأركة في ر تتتتتتتت   تتتتتتتتوأ تتتتتتتتألرأ اإلدارمة )ىأ تتتتتتتتة اإلباأجوة التناااااااااي  احديد مع إدارة املنظمة .2

  إ  ا  ي او    املمءن من  برأع حأجأس الرعىة.
ن
 واليسوماوة( و وال

الرعىة هإ تتتتتتتخأمألرأ  :  ن  تتتتتتتوأ تتتتتتتأس املنظمة وباأجألرأ همأ ،ستتتتتتتأ ي     تعجمه اإلعالم الصااااااااد  .3

 وتو وة جمخورتأ ه لضة  وغ االباةأع ا اوي من باأجألرأ.

 ويمكن صياغة رذه املحاور في املعادلة التالية:

 العقاأس العأمة = اال اعقم السلو  + الانسوص ا اوي + اإل قم اليأدق.

 واستالم املعلومات من احدمهور يت  لغرضين رما:
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:
ا
 اال اةأدل من تخه املعلومأس في ر   السوأ أس وكوةوة أداا أ مأ  املنظمة. أوال

 :
ا
اال تتتتتاةأدل في مهأ رة ا امخور  ن  جمص ال  امع اإل قموة ه جماة تلاص ملستتتتترة ممءنة من اإلانأع ثانيا

 والاعأون.

ىيمة وتاوم العقاأس العأمة همستتتأ يل املنظمأس في ىيمة الةجد ه لضتتتة  تتتورل  لأملستتتأتمة في  

تأن بو ختتأ وتتتيلختتأ  وال تامءن املنظمتتة من  الةجد ورلتتأتواتتأ لي الستتتتتتتتتتلوتتة الوحوتتي لراتتأا أل منظمتتة مخمتتأ  ت

تلاوص  لتا  ال   ا  لمتت متأ لي ر رتأس الةجد وتعجلتت     حتأجتأتتأ  لتخا لتأإل قم في العقاتأس العتأمتة ال 

  أل   قم هأت أت ن ،عنت ،ع ا ،عنت ملنتتتتتتتتتج املعلومأس  إ  ا امخور لار  هة ترأد  املعلومأس مل ا امخور 

 وعسال .

 مخمة 
ن
بر ن تنأ ه نَّ العقاأس العأمة  تتجورل لع  لار للمنظمأس أو املننتتلس اليتتنأ وة  بمأ أيضتتأ

 للمنظمأس ا بيموة  كمأ أقرأ مخمة لفاخأس ا  طوموة.

 لالصة مفهوم العالقات العامة:

اساااتمرار ال قة والتفار  أعمال  هدف إلى ضااامان تعبا عنها بشاااسل ساااياساااات و  فلاااافة امتماعية لردارةهي  

 ، وذلك باستخدام االتصال ذي االتجارين بين الطرفين.املتبادل بين املنظمة ومماريارا
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ا
 عوامل االرتمام بالعالقات العامة: -رابعا

 ال ورة الصناعية وظهور اإلنتاج الكبيا: -1

أد  اخور ال ورل اليتنأ وة في أواسة الاجن الاأ تل  نتج  إ  ت ور تأسة في أدواس اإلباأ  وأ تألورأ    

وبيو ة لا روص مرأد  اإلدارل العلموة الستتتتتتتلومة اخجس اليتتتتتتتنأ أس البتتتتتتتبمة ال ت اجاخهت  الف العمأ  

 ل  اإلدارل( والعمأ  ومقي ن املستتعرلء ن  لظخجس منتتأ ة في العقاأس ه ن  تتأحف العمة )واملام ة في م

داىة تخه امليأملل  و أحف تخا الا ور تطومن باأهأس للعمأ  لليلأع  ن ميأ  خ  ت أه اإلدارل العلوأ  

    وامل ألرة هاول   اجوف  مة ألضتتتة 
ن
      تتوا املعأملة حونأ

ن
واأمت اإل تتجاهأس من وات رىج احا أجأ

اد  تطر الجأل العأم إلبيتأف العمأ  وتلروة م ألمر  أو بظ  لليلل تينأ تف مل ا اخي املرخو   ومن تنأ ع 

ولخخا اخجس أتموة وجود حلاة اتيتتتتأ  ه ن اإلدارل والعمأ  )ا امخور الياى ي( لنتتتتجظ وجخة بظج املنظمة 

 لومأ ياعلص بسوأ ألرأ وإججااالرأ.

رلا وابت اك ومن النأحوة اوىج  أد  اخور اإلباأ  كر   ا حا   إ  ترأ ي املسألة ه ن املناع واملسع

م مو أس من اولجاد أو املنظمأس )و تتتتت أا( ليستتتتتخوة توالج الستتتتتلل لي  املستتتتتعرلء ن  وأد   لا  إ  ت ايي 

 تيد ا امتأت   املايتتتتتتتتتتلتة هتأملنظمتأس وأتموتة وجود  قاتأس  ورتة معخ  ت دل في النرتأيتة  إ   ر تتتتتتتتتتتأا تتخه 

 املامو أس وتلاوص أتياف املنظمة في بة  الوات.

 ة:تزايد املنافا -2

أد   ترأع ال جق الستتتتتتتتتتلومة في اليتتتتتتتتتتنأ ة  إ  عمأدل اإلباأ  وبألاأإي اعداد املعجو  من املنا أس  ن 

حا  ال لف  لوأ  وتلو  الستتتتتتوق من  تتتتتتوق هأ ع ن )الة املعجو  من  تتتتتتلعة أو ىيمة معونة هألنستتتتتترة 

ج أس في ملأولة لل لف  ليرأ(  إ   تتتتتتتوق منتتتتتتتت ين  واي باع  ن تخا الا ور عمأدل حيل املنألستتتتتتتة ه ن النتتتتتتت

إلر تتتتتتتتتتأا املستتتتتتتتتتعرلتا وإبتتتتتتتتتترتأع ر رتأتتأ  واتي أدس تتخه املنتألستتتتتتتتتتة  إ  االتامتأم إلر تتتتتتتتتتأا احاوتأجتأس ور رأس 
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املستتتتتتتتتعرلء ن وأىختأ هإاأمة  قاأس  ورة مل جمأت   النتتتتتتتتتجكة املايتتتتتتتتتلة برأ وجمأت   الجأل العأم مل أولة 

للنتتتتتتجكة في أ  ن ا امأت   ماأربة  كستتتتتتج ت يوي وعاة تخه ا امأت    والعمة     ىلص  تتتتتتورل  تنوة جويل

 هألنج أس اوىج .

 تزايد الوعي من مانب مماريا الرأي العام: -3

أد  ت ايتتي الوعي وابينتتتتتتتتتتتتأر الاعلو  وال اتتألتتة ه ن الةىتتأس املبالةتتة للم امل  إ  ت ايتتي ا  تتأجتتة  إ  

املعلومأس الصتتت ولة وإإ  م مي من الاةستتت  اس واإليضتتتأحأس املاعلاة هألاجاراس  والستتتوأ تتتأس ال ت تيرعخأ 

   مستتتتاو  املاامل املنظمة     مستتتتاو  الوحيل االاايتتتتأدية  والاجاراس الستتتتوأ تتتتوة ا بأ تتتتة هأليولة  

 ه كملأ.

لع   مستتتتتتتتتتاو  املنظمة أد  ت ايي الوعي وابينتتتتتتتتتتأر الاعلو   إ  عمأدل احاوأجأ  إ  املعلومأس الطأملة 

ا بتأ تتتتتتتتتتة هتأملناع  واخجس العتييتي من ا امعوتأس للملتألظتة     ميتتتتتتتتتتأ   املستتتتتتتتتتعرلء ن وحمتأيتة حاواخ  

ع ر رأس واحاوأجأس املستتتتتتتعرلء ن     تاوم ورلض الاعأمة مل النتتتتتتتج أس ال ت تر ن أقرأ ال تعمة بلو  بتتتتتتترأ

هإميادت  همعلومأس ىأ ىة  ن منا ألرأ  تتتواا من ىق  اإل قن أو الروأبأس امليوبة      قف الستتتلعة  

ومن تنأ اخجس العقاأس العأمة في هنأا جستتتتتتتتتتج من ال اة والاةأت  ه ن املنظمة وجمأت  تأ وبتتتتتتتتتتجظ أبعأد 

 لرأ.الاجاراس ال ت تاهختأ بن ن مناوجأ

و    مستتتتتتتتتتاو  التيولتة كطتة أد  ت ايتي الوعي الستتتتتتتتتتوتأطتتتتتتتتتتات وإملنتتتتتتتتتتأا النظ  التييماجا وتة  إ  اتامتأم 

 من ىق  و تتتتتتتتتتأسة اإل قم املبالةة أو الانظومأس 
ن
 أو دولوأ

ن
ا  طومأس هألا ع   في الجأل العأم  تتتتتتتتتتواا مللوأ

ماهيتتيتتة لاللوة الجأل الاأسمة ووجخت الرلوث  إ  درا تتة أ تتألوف الا ع   واال تتامألة وأملنتت س وحياس 

و العأم والاعجف      راا اولجاد في الاضتتتتتتأيأ واملنتتتتتتءقس امل أرل لو تتتتتتعخأ في اال ارأر  ني اتهأ  الاجاراس أ

 لألعمأس واإل جاهأس.
ن
 السوأ أس ت نرأ

 

 تطور وساقل االتصال: -4

أع العأل  لاي  تتتتتتتتأت  الا ور الخأسة في و تتتتتتتتأسة االتيتتتتتتتتأ  ا امأت  ل في تاجمف املستتتتتتتتأاأس ه ن ها 

 من أ تترأ  االتامأم هألعقاأس العأمة في 
ن
املبالةة  ح مل أ تتري ي لص  لوأ )اجمة  تتط  ل( و أن  لا  تتلرأ
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املاأ  اليوإي  وا  جص     كستتتتتتتتتتف ت يوي الجأل العأم العأملا  وفي بة  الوات املعء  تخا االتامأم مجل 

 او  املاامل كطة.عأبوة     املاأ  الياى ي  واا     مساو  املنظمة أو     مس

 تزايد عالقات االعتمادية: -5

يام ل العيتتتج الخل ملععي لوأ الووم هألارعوة واال امأدية املارأدلة ه ن اولجاد واملنظمأس املبالةة  

لأولجاد في ملأواللر  إلبتتتتتترأع احاوأجألر  االاايتتتتتتأدية واالجامأ وة والجوحوة أ تتتتتترلوا ،عاميون  إ  حي 

 أو منظمتتأس  لخ  ،عامتتيون     املاتتأجج في تول   ال عتتأم وامللل   كر       تعتتأون ارىجمن
ن
 تتتتتتتتتتواا ألجادا

و    ا  طومتتتتة إلمتتتتيادت  هتتتتأملنتتتتألل وا  متتتتأيتتتتة و   تتتتتأ من اال امتتتتأداس  وتتتتتخه العقاتتتتأس  اس ال روعتتتتة 

 اال امأدية أدس  إ  هجوع أتموة العقاأس اإلملسأبوة في ا  وأل املعايل.

ومتأس املبالةتة  تتتتتتتتتتواا اال امتأديتة أو االجامتأ وتة أو الستتتتتتتتتتوتأ تتتتتتتتتتوتة أو و    ا اتأبتف ارىج لتإن الانظ

اليينوة تعامي في ملنأ خأ وباأئرأ     النعور ال وف لأللجاد ت أتخأ  وتخه العقاة اال امأدية للمنظمأس 

املبالةة     اولجاد تعا   واحيل من أت  املاط  اس او أ وة ال ت تلء   قاأس الاجن العنجمن  وتو مأ 

  مي من أتموة دور العقاأس العأمة في اة تخه العقاة.ي
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ن
 أتياف العقاأس العأمة: -ىأمسأ

األرااداف هي النتاااقج النهاااقيااة الها ترغااب املنظمااة في ت قيقهااا ويمكن إممااال أرااداف العالقااات 

 العامة باآلتي:

 :ت قي  الامعة الطيبة للمنظمة وتدعي  صور ها الذرنية -1

 م ة اتتتتتبيتتتتتوة لطة املنتتتتتجو أس  
ن
 تتتتتط  ل  أبت أم كر  ل  حطوموة أم ىأ تتتتتة لخأ اتتتتتبيتتتتتوة تمأمأ

اإلملستتتتتتتتتتأن الةجد  وملء  اولجاد     املنتتتتتتتتتتجوع كمأ يلءمون     الةجد  وتستتتتتتتتتت مل االب رأ أس النتتتتتتتتتتعورمة 

 والقبعورمة  ني ا امأت   هأليورل الختنوة.

الستتتتتتمعة ال ورة لي  حي  لريف أملنتتتتتت ة العقاأس العأمة  إ  تو وي  تتتتتتمعة املنظمة هأ ارأر أن  

الي أس  او تتأ تتوة ال ت ياوم  ليرأ كوأن املنظمة  لخلا  أن من الضتتجورل لطة املنظمأس مخمأ  أن بو خأ  

تلييي اليتتتتتتتتتتورل الختنوة ال ت تجميتأ  ني جمأت  تأ ح مل تاوم هاه ور أ مألخأ في  تتتتتتتتتتوا تخه اليتتتتتتتتتتورل 

 الختروة امل لوبة.

أحستتتن امل بتتتجاس  ن ب أظ املنظمة أو لنتتتلخأ  وقرأ ماوأ   تعا   اليتتتورل الختنوة للمنظمة من 

 لايرل اإلدارل     تلاوص مسىولوألرأ االجامأ وة ت أه املاامل.

 املااعدة في ترويج املبيعات: -2

ا    لننتتتتتتتأط اليستتتتتتتومص في الت ومع  ن منا أس النتتتتتتتجكة  تتتتتتتوا
ن
 مستتتتتتتأ يا

ن
تلعف العقاأس العأمة دورا

لرألنستتتتتترة للمنا أس ا  ألوة يطون دور العقاأس العأمة في تجومع املنا أس  امل لوة أو املنا أس ا ايييل  

الخأمنتتتتوة ال ت ي مي تطألوه   ققرأ  ن املاليتتتتة من مروعألرأ وبألاأإي لعن  جمص هجامي تو وي الستتتتمعة  

نتتتتتتتت ة وتنظو  ال مأراس أملنتتتتتتتت ة املاامل امل  ي املبالةة يمءن املستتتتتتتتأتمة في عمأدل املروعأس    وإحي  اومل

 ه ن املنظمأس لي اوأم النتتتتتتتتج أس هامومة العييي من اوملنتتتتتتتت ة ال األوة 
ن
 وا تتتتتتتتعأ

ن
ا  يي ة ال ت الات اروال

والجمأ تتتتتتتتتتوة والةنوة واالجامأ وة ال ت ياوم برأ املاامل امل  ي   والخيف من  لا تو تجومع ا تتتتتتتتتت  املنظمة 

 وإ  أا  تتتتتتتتتتورل  تنوة
ن
 ورة لفامأت    ن   تتتتتتتتتتخأمأس  وىأ تتتتتتتتتتة   ا  أبت تخا اوملنتتتتتتتتتت ة مخا ة تلة موبوأ

النتتتتتتتتتتجكتتة في أملنتتتتتتتتتت تتة املاامل  ممتتأ ي دل في النرتتأيتتة  إ  عمتتأدل مروعتتأس النتتتتتتتتتتجكتتة وإارتتأ  اولجاد     تتتخه 

 في تاتيي  املنا تأس ا اتييتيل  ن  جمص تستتتتتتتتتتجمتف اوبرتأا 
ن
 كر  ا

ن
املنا تأس   ومقح  أن للعقاتأس العتأمتة دورا

املبالةة ممأ ي دل  إ  ا تتتتتي أرل الجأل العأم وتلجما وىلص  ن تخا املناع ليور الصتتتتت ه وو تتتتتأسة اإل قم 

 ال لف     السلعة.
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كمأ  تتتترص الاو  لإن العقاأس العأمة ي ف أن تريأ من داىة املنظمة  أل أن يطون تنأك تةأت   

بتتتتتتتتتتعتأر العتأمل ن هت تموعر  داىتة   وأن تعمتة العقاتأس العتأمتة       ناملنظمتة التياىلو  مقامارتأد  ه ن 

املنظمة  وتنأ ب ي أن دور العقاأس العأمة ي  ع في تنموة النعور هأالبامأا للمنظمة  واال ااجار الواوةا 

 وتاييج املنظمة لعمة اولجاد وتلاوص الخاس لخ .

وتشتال  وتستاع ن العقاأس العأمة في  لا هو تأسة االتيتأ  الياى ي  وال  امع الاعلوموة الياىلوة

اوملنتتتتتتت ة ال األوة واالجامأ وة والجحقس الت ليروة والجمأ تتتتتتتوة  واملستتتتتتتأتمة في حة املنتتتتتتتءقس ا بأ تتتتتتتة 

 هألعأمل ن.

وارة  لا  لأ تول   اال تتتتتتتتااجار في العمة وتول   اجوف  مة منأ تتتتتتتترة وأجواا  أدلة وإإ       لا 

 من اومور الخأمة.
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املنظمة املايتتتتتتلة برأ     مقاالعقاأس العأمة      اأمة وتي و  العقاأس ال ورة مل  ين ول تيف

من أت  أتتياف أملنتتتتتتتتتت تة العقاتأس العتأمتة املايتتتتتتتتتتلتة برتأ    نا بتأرجو املاعتأمل نولتخلتا ،عا   كستتتتتتتتتتف عاتة 

من أت  أتياف أملنتتت ة العقاأس العأمة داىة أل منظمة    نا بأرجو املاعأمل نولخلا ،عا   كستتتف عاة 

برأ وتستتتتتتتتتتن   إ  تي و   قاعرأ معخأ والعمة       ناملايتتتتتتتتتتل املاعأمل نلع   املنظمة أن تاوم هالييي أت  

 ر تتتتتتتتتتتأئرتتأ همتتأ يلاص الاتتأستتيل  امول او جاف   وم تتف تنتتأ املواعبتتة ه ن تلاوص أتتتياف او جاف املبالةتة 

الختتأمتتة للمنظمتتة املستتتتتتتتتتعرلء ن   واملوردين  واملوع  ن  والرنوك   املاعتتأمل نمن أم لتتة وأتتتياف املنظمتتة  و 

 واملاامل امل  ي  والخوىأس ا  طومة والينجععوة ... ا خ.

بااااملااااااااااااااارماااة في أي عمااال ينفع املدتمع كبنااااء وبتتتأإل تتتتتتتتتتتتتألتتتة  إ   لتتتا ي تتتف أن تاوم املنظمتتتأس 

ومأ بتتتتأهأ  لا من اوملنتتتت ة ال ت  املدتمعيةمااااااشاااافيات ومدارس وأيشااااطة لياية وت مل املاااااؤولية 

 ت كي ابيسأبرأ  إ  املاامل وتةأ لخأ مل ألجاد وم  سأتأ.
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