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 :الملخص

یهدف البحث إلی عرض فکرة بناء براند الدولة والعناصر المکونة له. کما یهدف البحث إلی التوصل إلی أهمیة بناء براند 

الدولة حیث أنه أصبح ظاهرة شائعة یُستخدم من قبل الدول لجذب اهتمام السیاح والطلبة الماهرین والعاملین المحترفون 

ء مواطنیها. تزاید عدد الدول التی تقوم ببناء براند الخاص بها کی تتحکم فی والمستثمرین وحکومات الدول األخری ووال

الطریقة التی یراها بها األخرون حول العالم. سیقوم البحث بدراسة کیف أصبح بناء براند الدولة ظاهرة مهمة الن هذا 

ادة میزتها الننافسیة دولیآ وزیادة سیؤثر علی صورة الدولة وسمعتها ووضعها أمام العالم ههما سینعکس بالتبعیة علی زی

فرصتها فی أنها ستصبح وجهة یقوم المواطنین حول العالم بزیارتها. سیقوم البحث فی دراسة کیفیة أن بناء براند الدولة هو 

ء نوع من أنواع بناء براند األماکن وکیف تطبق استراتیجیات بناء البراند علی األماکن والدول من خالل دراسة عناصر بنا

البراند. یلخص البحث مراحل بناء براند الدولة وکیف تستخدم الدول اإلعالن بأنواعه المختلفة کأداة اتصال لعرض نفسها 

أمام الساحة الدولیة. تندرج أهمیة البحث من زیادة المنافسة بین الدول نتیجة العولمة ورغبة کل دولة فی الظهور بمظهر 

المنهج الکیفی حیث أنه هو الدراسة التی تستخدم للتوصل إلی ظاهرة ما وذلک للتوصل  البحث .. یستخدمإیجابی أمام العالم

إلی النقاط السابق ذکرها. سیقوم البحث بتحلیل العناصر البصریة لنماذج حقیقیة لحملة إعالنیة قومیة والتی تم إطالقها 

رق إلی عدة أنواع من اإلعالن استخدمت فی . سیقوم البحث بالتط٢٠٠٢بالفعل فی السنوات األخیرة فی دولة الهند عام 

تلک الحملة. سیقوم البحث بالتوصل إلی نتائج ألساسیات وقواعد استخدام اإلعالن فی بناء براند الدولة. کما سیعرض 

 االحتیاطات التی یجب علی الدولة أخذها فی االعتبار أثناء بناء براند الدولة

 براند األماکن ،الدولةبراند  براند، المفتاحية:الكلمات 
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