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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 4 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

 : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 السادس المستوىالسنة الثالثة /  -

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 1تدريب ميداني عالقات  -

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 اليوجد. -

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 50% 32 المحاضرات التقليدية 1

 50% 32  تطبيقات عملية  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 32 محاضرات 1

 32 إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 10 ساعات مكتبية 4

 4 التعلم اإللكتروني 5

  تذكر(ى )أخر 6

 78 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 - ساعات االستذكار 1

 40 الواجبات 2

 4 المكتبة 3

 26 المشاريع /إعداد البحوث 4

 - ()تذكرأخرى  5

 70 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مثل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتتثمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 في المكتبة إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم

 



 

 
4 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 

 تدريب الطالب على إعداد الهياكل التنظيمية والكتيبات والتقارير السنوية بأساليب حديثة.يهدف هذا المقرر الى 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 الهياكل التنظيمية والكتيبات والتقارير السنوية والبرامج المستخدمة في كل .األساليب العلمية الحديثة إلعداد بتزويد الطالب  -

 تعليم الطالب على مهارات إعداد وإنتاج الهياكل التنظيمية والكتيبات والتقارير السنوية. -

 للمنظماتلعالقات العامة ل التقارير السنوية و الكتيباتاالطالع على احدث البرامج في تصميم  -

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 ع1 يحدد األسس المهنية و البحثية و األخالقية و القانونية للعالقات العامة محلياً و عالمياً  1.1

االستتتتتراتيجيات االتصتتتتالية االقناعية المستتتتتخدمة في مجاع العالقات العامة و الحمالت و  يعرف 1.2

  التأثيرات المستهدفة 

 ع3

يستعرض التطبيقات الجديدة في ممارسة العالقات العامة و وسائله المطبوعة ) للكتيب و التقارير  1.3

 السنوية و اعداد الهياكل التنظيمية للمؤسسات( 

 5ع

ً  يصف 1.4  7ع أساليب تنظيم الفعاليات و المؤتمرات وفقاً للمراسم و البروتوكوع المتعارف عليها دوليا

 5ع يتعرف على الطرق االحترافية الجديدة للكتابة واعداد مطبوعات العالقات العامة   1.5

  المهارات 2

 1م مع تطبيق األسس و المبادئ العلمية  يُعد التقارير السنوية. باستخدام التكنولوجيا الحديثة 2.1

في جمع المعلومات و يتعامل بحرفية و مهارة  يطور األداء في مجاع التقارير الستتتتنوية والكتيبات 2.2

 من المصادر المتنوعة و كيفية استخدامها في بحوث العالقات العامة و الصورة الذهنية

 3م

 6م ٢٠٣٠دورا فعاع في البرامج و المبادرات التطوعية للمجتمع والتي تخدم رؤية  ثليم 2.3

 7م يصمم حمالت إعالمية و دعائية و تسويقية لتحسين الصورة الذهنية للمنظمات  2.4

 7م مطبوعات إعالمية تخدم المؤسسات اإلعالميةبتكر ي 2.5

  الكفاءات 3

األستتتتتتتاليب التحريرية و اإلنتاجية و االخراجية المتنوعة و المبتكرة للعالقات  يتعلم كاتيا 3.1

 العامة

 1ك

 2ك العمل واالندماج مع بيئة العمل. يقود فريق  3.2

 3ك و العمل بشكل فردي أو ضمن فريق عمل  ةالمسؤوليتحمل ي 3.3

و القدرة على تصميم مخرج  تقارير سنوية لجهات العمل المختلفة في مجاع العالقات العامة يكتب 3.4

 مبتكر وفقاً لمتطلبات الجمهور والمجتمع 

 5ك

 1ك يتصرف بمهنية في اعداد المضمون اإلعالمي للتقارير السنوية و الكتيبات التي تخدم المنظمات 3.5
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  الموضوعاتقائمة  م

 8 الهياكل التنظيمية 1

 10 التقارير السنوية ماهيتها وأنواعها 2

 12 كتابة التقارير السنوية 3

 12 مراحل التقارير السنوية ونماكج لها 4

 12 الكتب  5

 12 الكتيبات 6

 12 متابعة األعمال وتقييمها 7
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 87 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

يحتتدد األستتتتتتس المهنيتتة و البحثيتتة و األخالقيتتة و 

 القانونية للعالقات العامة محلياً و عالمياً 
 المحاضرات 

  استتتتتتراتيجية المناقشتتتتتة

 العلمية

 الشفوية المالحظة 

 االختبارات الدورية 

1.2 

يعرف االستتتتتتتراتيجيتتتات االتصتتتتتتتتتاليتتتة االقنتتتاعيتتتة 

المستتتتخدمة في مجاع العالقات العامة و الحمالت و 

 التأثيرات المستهدفة  

  استتتتراتيجية العصتتتف

 الذهني
 الواجبات 

1.3 

يستتتتعرض التطبيقات الجديدة في ممارستتتة العالقات 

قارير  يب و الت له المطبوعة ) للكت مة و وستتتتتتتائ عا ال

 السنوية و اعداد الهياكل التنظيمية للمؤسسات( 

 العمل الجماعي 

  استراتيجية المناقشة

 العلمية

 الشفوية المالحظة 

1.4 
يصتتتتف أستتتتاليب تنظيم الفعاليات و المؤتمرات وفقاً 

ً للمراسم و   البروتوكوع المتعارف عليها دوليا
  استتتتراتيجية العصتتتف

 الذهني
 الواجبات 

1.5 
يتعرف على الطرق االحترافيتتتة الجتتتديتتتدة للكتتتتابتتتة 

 واعداد مطبوعات العالقات العامة  

 المحاضرات

 العمل الجماعي

 االختبارات الدورية 

 الواجبات

 المهارات 2.0

 التكنولوجيا الحديثةيُعد التقارير الستتنوية. باستتتخدام  2.1

 مع تطبيق األسس و المبادئ العلمية 
 المحاضرات 

 التعلم االلكتروني 

 العمل الجماعي 

 الواجبات 

و  يطور األداء في مجاع التقارير السنوية والكتيبات 2.2

يتعتتامتتل بحرفيتتة و مهتتارة في جمع المعلومتتات من 

المصتتتتتادر المتنوعة و كيفية استتتتتتخدامها في بحوث 

 العالقات العامة و الصورة الذهنية

 العمل الجماعي 

 المناقشة 

 

  الشفوية المالحظة 

يمثل دورا فعاع في البرامج و المبادرات التطوعية  2.3

 ٢٠٣٠للمجتمع والتي تخدم رؤية 
  االلكترونيالتعلم 

 العمل الجماعي 
 الواجبات 

يصتتتتتتمم حمالت إعالمية و دعائية و تستتتتتتويقية  2.4

 لتحسين الصورة الذهنية للمنظمات 
 التعلم االلكتروني 

 العمل الجماعي 
 الواجبات 

مطبوعتتتات إعالميتتتة تختتتدم المؤستتتتتتستتتتتتتتتات بتكر ي 2.5

 اإلعالمية
 التعلم االلكتروني 

 العمل الجماعي 
 الواجبات 

 الكفاءات 3.0

يتعلم كاتيا األستتتتتتتاليب التحريرية و اإلنتاجية و  3.1

 االخراجية المتنوعة و المبتكرة للعالقات العامة
 العمل الجماعي  الشفوية المالحظة 

 الشفوية المالحظة  العمل الجماعي  العمل واالندماج مع بيئة العمل. يقود فريق  3.2

و العمل بشكل فردي أو ضمن  ةيتحمل المسؤولي 3.3

 فريق عمل 
 العمل الجماعي  الشفوية المالحظة 

يكتتتب تقتتارير ستتتتتتنويتتة لجهتتات العمتتل المختلفتتة في  3.4

و القدرة على تصتتتميم مخرج  مجاع العالقات العامة

 مبتكر وفقاً لمتطلبات الجمهور والمجتمع 

 

  العمل الجماعي 

  الواجبات 

 الشفوية  المالحظة 

بمهنية في اعداد المضتتتتتتمون اإلعالمي يتصتتتتتترف  3.5

 للتقارير السنوية و الكتيبات التي تخدم المنظمات
 المناقشة 

 العصف الذهني 
 التكاليف 



 

 
6 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 ممتدة الحضور 1

 %5 ممتدة المشاركة  2

 %40 الرابع عشر التقرير السنوي تقييم 3

 %40 السادس عشر تقييم الكتيبات 4

5 

األسبوع  الهياكل التنظيمية للمؤسسات التي تم اعداد التقرير السنوي لها

السابع من 

 بداية الفصل

10% 

 100  المجموع 8
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 

 ساعات أسبوعية. ٤الساعات المكتبية لعضو هيئة التدريس وهي 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

 .Vol)المدخل الى دراسة العالقات العامة واالعالم  .(شمري، محمد مرضي،. )2016
 .Al Arabi Publishing and Distributing :الطبعة األولى(. القاهرة
Retrieved from 
http://search.ebscohost.com.sdl.idm.oclc.org/login.aspx?direct=
true&db=e065sww&AN=1522123&site=eds-live 

 

 المساندةالمراجع 

 
رلى عبد الرحمن علي صقر. )2018(. فاعلية مطبوعات العالقات العامة - دراسة تطبيقية 
 / Journal of Public Relations Research Middle East .على الجمهور
Magallat Bhut Al-Laqat Al-Amh - Al-Srq Al-Aust, (19), 212–239. 
Retrieved from 
http://search.ebscohost.com.sdl.idm.oclc.org/login.aspx?direct=
true&db=awr&AN=130906616&site=eds-live 

  

 اإللكترونيةالمصادر 

جهود إدارات العالقات العامة في مواجهة  .(جار هللا، ماجد عبد هللا سليمان،. )2017
 Retrieved from .الطبعة األولى(. الرياض: دار الكتاب الجامعي .Vol)األزمات 
http://search.ebscohost.com.sdl.idm.oclc.org/login.aspx?direct=
true&db=e065sww&AN=1424826&site=eds-live 

 

  ىأخر
 . مواقع الشركات على شبكة اإلنترنت -

 . واقع اإلعالمية المتعلقة بالمقررالم -
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 معمل إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

  جهاز عرض 

  أجهزة الحاسب اآللي 

  :برامج مثل 

 فوتوشوب -

 اليستريتور -

 ان ديزاين -

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشرغير  –تقويم المقرر  الطالب فاعلية التدريس

 مباشر -الواجبات  عضو هيئة التدريس مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 الطالب مصادر التعلم 
غير  –استبانة تقويم مصادر التعلم 

 مباشر
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 اعتماد التوصيف . ح
 

 رئيس قسم اإلعالم بالعابدية :جهة االعتماد

 الجلسة الرابعة الجلسة:رقم 

 هـ 1441-2-15 الجلسة:تاريخ 

 
 

 

 

 

 

 

 د. سالم بن على عريجه

 

 اإلعالم لبرنامجرئيس قسم اإلعالم بالعابدية ورئيس اللجنة التنسيقية 
 

 

       

 وليد وادي النيل مسعد حجازي  د.                                            حسن الحازمي بنت خلود د.           

 

 بالليثاإلعالم بالكلية الجامعية  رئيس قسم                         بالجموم الجامعية بالكليةرئيسة قسم االعالم 
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