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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

الساعات . 1

 المعتمدة:

2 

 المقررنوع . 2

 متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

 

   أخرى

  إجباري ب.
 

    اختياري

 يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 السادسالمستوى  –السنة الثالثة 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 المدخل الى العالقات العامة

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 يوجدال 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 62% 20 المحاضرات التقليدية 1

 % 38 12 التعليم المدمج  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

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 10 عملية تطبيقات  4

 8 مكتبية ساعات  5

 4 االلكترونيالتعلم  6

 - تذكر(أخرى ) 7

 54 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1

 10 الواجبات 2

 - المكتبة 3

 4 المشاريع /إعداد البحوث 4

 4 العروض المرئية الخاصة بالمشاريع اعداد  5

 - ()تذكرأخرى  6

 38 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبةإعداد المشاريع، 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال .1

يشرح المقررمفهوم العالقات العامة والمفاهيم االدارية المرتبطة به كالهياكل التنظيمية الدارات العالقات العامة  في المؤسسات 

المقرر بحوث العالقات العامة واالتجاهات الحديرة في تشكيل الصورة الذهنية وادارة األزمات والكيفية المختلفة، كما يستعرض 

 التي يتم من خاللها ادارة العالقات مع العمالء.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

وتوزيع ، المؤستتتتتتستتتتتتتات المختلفةإدارات العالقات العامة في األستتتتتتتاليب االدارية لتنظيم عمل  الطالب تعليميهدف المقرر إلى 

 .األنشطة والمهام على أقسام اإلدارة

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

ً  واالخالقية الطالب األسس المهنيةيحدد  1.1  ١ع للعالقات العامة محلياً ودوليا

 ١ع البحرية للعالقات العامةسس الطالب األيستعرض  1.2

 ١ع القوانين واالخالقيات المنظمة لعمل ادارات العالقات العامةعلى الطالب  يتعرف 1.3

 ٢ع في المنظمات المختلفةعمل العالقات العامة لدارية االالطالب االساليب يلخص  1.4

 ٢ع الطالب اقتصاديات العالقات العامة ومطبوعاتهايصنف  1.5

  المهارات 2

 ٤م الطالب العوامل المؤثرة في مجال تخطيط برامج العالقات العامةيحلل  2.1

 ٤م على القضايا المؤثرة في مجاالت العالقات العامةيحكم  2.2

 ٤م الطالب لبرامج العالقات العامةيخطط  2.3

 8م للمؤسسة لدى الجمهور الداخلي الصورة الذهنية الطالب  شرحي 2.4

 8م الطالب صورة المؤسسة الذهنية لدى جمهورها الخارجييقيم  2.5

  الكفاءات 3

 ٢ك الطالب المسؤولية في اتخاك القراريتحمل  3.1

 ٢ك لعملالطالب مجموعات ا يقود 3.2

 ٢ك الطالب بموضوعية في بيئة العمليتصرف  3.3

 ٤ك ألزمات التي قد تطرأ للمنظمة يدير الطالب ا 3.4

 ٤ك األزمة حلف استراتيجيات العالقات العامة المناسبة ليوظفي ت الطالب بموضوعيةيتصرف  3.5
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 10 الشكل التنظيمي للعالقات العامة 1

 6 ختصاصات إدارة العالقات العامةا 2

 4 أخصائي العالقات العامة الممارس وتدريبه 3

 8 اإلداري لوكاالت العالقات العامة لتنظيما 4

 6 وكاالت العالقات العامة الدولية 5

 10 الصورة الذهنية واإلدارة االستراتيجية للمنظمة 6

 10 إدارة اتصاالت األزمة في العالقات العامة 7

 54 المجموع
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 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 
الطالب األستتتتس المهنية للعالقات العامة محلياً يحدد 

 ً  ودوليا

 المحاضرات-

 المناقشة-

 الفصليةاالختبارات -

 االختبارات الدورية-

 سس البحرية للعالقات العامةالطالب األيستعرض  1.2

 المحاضرات-

 العصف الذهني-

 العمل الجماعي-

 كترونيلالتعلم اال-

 الفصليةاالختبارات -

 االختبارات الدورية-

1.3 
القوانين واالخالقيات المنظمة على الطالب يتعرف 

 لعمل ادارات العالقات العامة

 المحاضرات-

 التعلم االلكتروني-

 الفصليةاالختبارات -

 الواجبات-

1.4 
عمل العالقات لدارية االالطالب االستتتتتتتاليب يلخص 

 في المنظمات المختلفةالعامة 

 العروض المرئية-

 المناقشة-

 الفصليةاالختبارات -

 االختبارات الدورية-

1.5 
الطتتالتتب اقتصتتتتتتتتاديتتات العالقتتات العتتامتتة يصتتتتتتنف 

 ومطبوعاتها

 المحاضرات-

 التعلم االلكتروني-

 الفصليةاالختبارات -

 االختبارات الدورية-

 المهارات 2.0

2.1 
الطتتالتتب العوامتتل المؤثرة في مجتتال تخطيط يحلتتل 

 برامج العالقات العامة

 المناقشة-

 العصف الذهني-

 الواجبات-

 )غير مباشر(التقويم الذاتي-

2.2 
على القضتتتتتتتايا المؤثرة في مجاالت العالقات يحكم 

 العامة

 العروض المرئية-

 المناقشة-

 العمليالتقويم -

 الواجبات-

 الطالب لبرامج العالقات العامةيخطط  2.3
 المحاضرات-

 المناقشة-

 الفصليةاالختبارات -

 الواجبات-

2.4 
للمؤستتتتتستتتتتة لدى الصتتتتتورة الذهنية الطالب  يشتتتتترح

 الجمهور الداخلي

 العروض المرئية-

 المناقشة-

 العصف الذهني -

 العمليالتقويم -

 الواجبات-

2.5 
الطالب صورة المؤسسة الذهنية لدى جمهورها يقيم 

 الخارجي

 المناقشة-

 العصف الذهني-

 الفصليةاالختبارات -

 الواجبات-

 الكفاءات 3.0

 الطالب المسؤولية في اتخاك القراريتحمل  3.1

 العروض المرئية-

 المناقشة-

 العصف الذهني -

 العمليالتقويم -

 الواجبات-

 مجموعات العملالطالب يقود  3.2
 المحاضرات-

 المناقشة-
 العمليالتقويم -

 الطالب بموضوعية في بيئة العمليتصرف  3.3
 المحاضرات-

 التعلم االلكتروني-
 العمليالتقويم -

 ألزمات التي قد تطرأ للمنظمةيدير الطالب ا 3.4

 العروض المرئية-

 المناقشة-

 العصف الذهني -

 العمليالتقويم -

 الواجبات-

3.5 
ف يوظفي ت الطتتتالتتتب بموضتتتتتتتوعيتتتةيتصتتتتتتترف 

 األزمة حلاستراتيجيات العالقات العامة المناسبة ل

 المحاضرات-

 المناقشة-

 الفصليةاالختبارات -

 الواجبات-

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 10% ممتد والمشاركةالحضور  1

 20% 7 الدوريةاالختبارات  2

 10% 16 العمليالتطبيق  3

 60% 18-17 النهائياالختبار  4
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 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 

 .ساعات اسبوعية ٤الساعات المكتبية  -

 

 .االرشاد االكاديمي للطالب- 

 

 

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

 ٢٠١٨،دار الكتاب الجامعي،علي،ادارة العالقات العامةريهام  للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 
وادارة  عجوة،كريمان فريد،ادارة العالقات العامة بين االدارة االستراتيجيةعلي 

٢٠٠٨األزمات،عالم الكتب،  

 العلمية المتاحة على شبكة االنترنتالمقاالت  اإللكترونيةالمصادر 

 ومحاضرات على برنامج البالك بوردعروض   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 الدراسية القاعات   إلخ(...  المحاكاة، قاعات العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

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

 عرض البياناتجهاز 

 - تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 (مباشرغير المقرر )تقويم - الطالب التدريسفاعلية 

 المراجع النظير –البرنامج قيادات  طرق تقييم الطالبفاعلية 

 )نموكج استيفاء الورقة االختبارية(-

 (نموكج تصحيح عينة عشوائية)

 (غير مباشر)

 )التمارين واالختبارات( مباشر- هيئة التدريسعضو  تحصيل مخرجات التعلم للمقررمدى 

 (تقويم مصادر التعلم)الطالب  التعلم مصادر 
 )استبانة تقويم مصادر التعلم( -

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

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق
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 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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