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 وصف المقرر المختصر

دارتيا واىمية  يعد دراسة ىذا المساق الى تعريف الطالب باألصول العممية لمعالقات العامة، ويوضح مفيوميا وتطورىا التاريخي وا 
، يعد ىذا 32العالقات العامة واساليب استخداميا وكيفية ادارتيا وتقنياتيا والتحديات التي تواجو العالقات العامة في القرن /

مة العممية و العممية؛  ومعرفة الرأي العام بأنواع الجميور الذين تتعامل معيم المساق الفروق الموجودة بين العالقات العا
 . المؤسسة وربط اإلطار العممي بواقع البيئة

 

 اهداف المقرر
 تعرف الطالب عمى مفيوم ومبادئ العالقات العامة وتطورىا. .2

 إكساب الطالب الميارات االتصاالت المناسبة وفن العالقات العامة . .3
 .32الطالب بالتحديات التي تواجو العالقات العامة في القرن /تعريف  .4
 كيفية إعداد برامج وخطط  ونشاطات لمعالقات العامة عمى أسس عمميةووضع برامج  .5
 التعرف عمى جماىير العالقات العامة الداخمية والخارجية. .6

 تعريف الطالب بمدخالت وعمميات ومخرجات العالقات العامة. .6

 

 

 

 

 

 



 التعمممخرجات 

A .النظري الفهم- المعرفة 
 0من الخريج سيتمكن ،المقرر متطمبات اكمال عند

a1. المحاور االدارية الحالية والمبادى االساسية المتعمقة بمفيوم العالقات العامة.المصطمحات و الطالب  تعريف 

B -العممي التطبيق- المعرفة 
 0من الخريج سيتمكن البرنامج، متطمبات اكمال عند

a2. العاهت العالقاث فً هوارستها وههاراث االتصال وسائل ذورالوعلىهت الوعرفٍت الوتعلقت ب الطالب تطبٍق.     

C .التحميمية والمهارات لممشكالت العام الحل- مهارات 
 0من الخريج سيتمكن البرنامج، متطمبات اكمال عند

b1  بكفاءه. ومناقشتهابالعالقات العامة وحلها تحلٍل الطالب العىاهل الوؤثره 

D .والحسابات واالتصاالت المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت- مهارات 
 0من الخريج سيتمكن البرنامج، متطمبات اكمال عند

 .b 2سائل االتصال الرقوٍت الحذٌثت  فً تحقٍق اهذاف  العالقاث العاهتو  اختٍار 

Eوالسياق والمسؤولية الذاتي الحكم: الكفايات. ـ 
 0من الخريج سيتمكن برنامج،كمال متطمبات الا عند

c1.    العامة العالقات برامج اىداف لتحقيق والمرئية والمسموعة المطبوعة االعالمية المواد  تطىٌر ههاراث االتصال لتصوٍن  

 والتعميم التعمم طرق

  ًالتحضير لموضوع المحاضره مسبقا 

  الطالباستخدام أسموب المناقشة في تعميق المعرفة لدى 

 عرض ومناقشة األنشطة التي يقدميا الطالب 

 التفكير اإلبداعي لجذب الطالب نحو موضوع المحاضره 

 طرق التعمم الذاتي وعن بعد 

 .االبحاث والتقارير ، االمتحانات ، الواجبات المنزلية ، المقاالت، حل المشكالت 
 

 التقييم طرق

 .امتحانات نيائية ، ابحاث عممية , تقديم الطالب برزنتيشن, االهتحاناث ، هشاركاث لوحاضراث ، تقذٌن الىاجباث 
 طرق التقييم 0 

 %030 منتصفاالمتحان ال
 %20المشاركة والواجبات 0
 %00االمتحان النيائي0 

 
 
 
 
 
 
 
 



 محتوى المقرر

 ساعاث أسبىع
مخرجاان

 ث
 انمىاضيع

طرق انتعهم 

 وانتعهيم
 طرق انتقييم

1+2 
6 a1 

مفيوم العالقات العامة الىحذة األولى :  

 وجاهً  

 االهتحاناث 

 الىاجباث 

 حاالث دراسٍت 

3+4 
6 a1+a2  

تنظيم إدارة العالقات العامةالىحذة الثانٍت :   

 وجاهً 

 االهتحاناث 

 الىاجباث 

 حاالث دراسٍت

5 
3 b1+a2  

 العالقات العامةالتخطيط في الىحذة الثالثت : 

 
 وجاهً

 االهتحاناث 

 الىاجباث 

 حاالث دراسٍت

6+7 
6 A1+b2  

 االتصال في العالقات العامة الىحذة الرابعت :
 وجاهً التي تستخدميا العالقات العامة  وسائل االتصال.

 االهتحاناث 

 الىاجباث 

 حاالث دراسٍت

8 
3 B1  

العالقات العامة وجماىير الىحذة الخاهست : 
 وجاهً المنظمة

 االهتحاناث 

 الىاجباث 

 حاالث دراسٍت

9+10 
6 B2  

 بحوث العالقة العامةلالىحذة السادست : ا

  

 وجاهً

 االهتحاناث 

 الىاجباث 

 حاالث دراسٍت

11+12 
6 

B1+b2

+c1  

 العالقات العامة والرأي العامالىحذة السابعت : 

   

 وجاهً

 االهتحاناث 

 الىاجباث 

 حاالث دراسٍت

13+14 
6 C1  

العالقاث العاهت فً القطاعٍن :  ثاهنتالىحذة ال

 وجاهً العام والخاص 

 االهتحاناث 

 الىاجباث 

 حاالث دراسٍت

15+16 
6 C1  حضىر وهناقشت وجاهً الواده + االهتحاناث النهائٍت تهراجع 
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 انمراجع
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  خطت تقييم انمقرر

 انذرجت طرق انتقييم
  انمخرجاث

c1 b2 b1 a2 a1 
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 10     10 الىظائف

       حاالث للذراست

    10  10 الوناقشت والتفاعل

       أنشطت جواعٍت

       اهتحاناث هختبراث ووظائف

       عروض تقذٌوٍت

       اهتحاناث قصٍرة

      100 انمجمىع

 

 االنتحال
 بشأن صارمة سياسةيوجد في الجامعة . ما عمال لشخص اخر ويدعي انو عممو شخصيأخذ ىو ان  األدبية السرقةاو االنتحال 
ذا االنتحال،  اً شخص يساعد شخص أي عمى أيًضا تنطبق العقوبات. السياسة ىذه تطبيق سيتم بالفعل، االنتحال اكتشاف تم وا 

 .(عمم عن بك الخاصة البرمجية التعميمات بنسخ ما لشخص السماح طريق عن المثال سبيل عمى) االنتحال ارتكاب عمى آخر
 بشدة نشجعك. الدراسية لمقرراتا تنفيذ كيفية حول األفكار األفراد من عدد يشارك حيث الجماعي العمل عن االنتحال يختمف
عمل مشروع او انجاز  في معاً  العمل يمكنك أنو يعني ىذا. ذلك عمى معاقبتك تتم لن وبالتأكيد مجموعات، في العمل عمى

 االلتزام عميك يجب الصحيح بالتقييم السماح أجل من. المكمل البرنامج جوانب لجميع كامل فيم لديك يكون أن ىو الميم. وظيفة
الفيم العمل الجماعي، و  لتشجيع موجودة المتطمبات ىذه. ومفصل أعاله موضح ىو كما المشروع او الوظيفة عمل بمتطمبات بدقة

 .االنتحال منعو  الفردي، التقييم وتسييل الفردي،



 


