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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 4 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 السابعاملستوى 

 

 2تدريب ميداني عالقات/ وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %38 24 المحاضرات التقليدية 1

 %50 32 تطبيقات عملية 2

 %3 2 التعليم المدمج 3

 %9 6  اإللكترونيالتعليم  4

 - -  عن بعدالتعليم  5

 - -  أخرى 6

 

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

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 64 محاضرات 1

 24 إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 8 تذكر()ى أخر 4

 96 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 - ساعات االستذكار 1

 44 الواجبات 2

 - المكتبة 3

 28 المشاريع /إعداد البحوث 4

 - ()تذكرأخرى  5

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

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

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

   اعداد مجالت العالقات العامة واستقبال الوفوديهدف هذا المقرر إلى تدريب الطالب على 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 االستفادة القصوى من تصميم وإخراج مجالت العالقات العامة والحمالت اإلعالمية على اإلنترنت .  -

 العامة .على أحدث البرامج في تصميم مجالت العالقات  االطالع -

 االستفادة من استقبال الوفود للشركات -
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 2ع .عمل العالقات العامة ومطبوعاتها يلخص 1.1

 3ع .يفرق بين الحمالت االعالمية واالعالنية 1.2

 5ع والتطبيقات الحديرة المستخدمة في تصميم مجالت العالقات العامةيستعرض البرامج  1.3

 5ع يذكر فنون الكتابة للعالقات العامة واساليب تحريرها 1.4

 6ع يكتب تعريف  وانواع الحمالت االعالمية  1.5

 6ع يتعرف على مراحل كتابة وتصميم مجالت وحمالت واستقبال وفود في مجال العالقات العامة- 1.6

 7ع يصف اساليب تنظيم واستقبال الوفود واعداد وانتاج مجلة وحمالت العالقات العامة - 1.8

  المهارات 2

 1م العالقات العامة  وحمالت واستقبال وفود مجالتفي اعداد  يطبق االسس والمبادئ العلمية  2.1

لتصميم واعداد مجلة وحملة واستقبال وفود في مجال العالقات  يتعامل بمهارة مع التقنيات الحديرة 2.2

 .العامة 

 2م

يجمع البيانات والمعلومات من المصتتتتتتتادر المتنوعة وكيفية استتتتتتتخدامها فى تصتتتتتتميم المجالت  2.3

 والحمالت واستقبال وفود العالقات العامة

 3م

 4م مجال العالقات العامة مجال تصميم المجالت والحمالت فى فييحلل العوامل المؤثرة  2.4

 5م مجال العالقات العامة فييخطط لتنظيم المجالت والحمالت و استقبال الوفود  2.5

 6م مبادرات وانشطة العالقات العامة فييمارس دورا فعاال  2.6

 7م يصمم حمالت اعالمية ودعائية وتسويقية 2.7

 8م تخدم مؤسسات العالقات العامةينتج مطبوعات اعالمية مرل المجالت والحمالت  2.8

  الكفاءات 3

 1ك يقدم درس حول انتاج االساليب الحديرة والمبتكرة ألنشطة للعالقات العامة 3.1

 2ك يتعلم كاتيا القدرة على اتخاك القرار وادارة مجموعات العمل واالندماج مع بيئة العمل 3.2

انتاج وتصتتتتتتميم المجالت والمطبوعات االعالمية بشتتتتتتكل فردى او ضتتتتتتمن  ةيتحمل المستتتتتتؤولي  3.3

 مجموعة" فريق/ فرق"

 3ك

 4ك يدير ازمات صعوبة تحميل برامج التصميم  3.4

 5ك يصمم حمالت اعالمية ومجالت مبتكرة تخدم اهداف مؤسسة العالقات العامة 3.5

 6ك واستقبال الوفود في مجال العالقات العامةيتصرف بمهنية في تصميم مجالت وحمالت وتنظيم  3.6

 7ك يقود فريق للعمل إلنتاج مجلة  وحملة  في مجال العالقات العامة  3.7

 8ك يكتب تقرير عن خطوات اعداد مجلة وحملة واستقبال وفود العالقات العامة- 3.8
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 4 العالقات العامة والفرق بينها وبني اجملالت العامةمفهوم جملة  1

 16 الكتابة مبجلة العالقات العامة 2

 12 تصميم جملة العالقات العامة 3

 16 تعريف ماهية احلمالت االعالمية وأنواعها 4

 8 تصميم احلمالت االعالمية ومراحلها 5

 8 اإلعالميةتقييم احلمالت  6

 12 استقبال الوفود 7

 8 تقسيم املهام على الطالبات 8

 12 متابعة األعمال وتقييمها 9
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 96 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

 .عمل العالقات العامة ومطبوعاتها يلخص 1.1

 المحاضرات 

 المناقشة 

 العمل الجماعي 

 عة  المالحظة والمتاب

 الشفوية 

 التتتذاتى) ير  مويالتق

 مباشر(

 .يفرق بين الحمالت االعالمية واالعالنية 1.2

 المحاضرات 

 المناقشة 

 العمل الجماعي 

 عة  المالحظة والمتاب

 الشفوية 

 التتتذاتى) ير  مويالتق

 مباشر(

1.3 
يستعرض البرامج والتطبيقات الحديرة المستخدمة 

 في تصميم مجالت العالقات العامة

 المحاضرات 

 المناقشة 

 العمل الجماعي 

 عة  المالحظة والمتاب

 الشفوية 

 التتتذاتى) ير  مويالتق

 مباشر(

1.4 
يب  مة واستتتتتتتال عا بة للعالقات ال تا يذكر فنون الك

 تحريرها

 المحاضرات 

 المناقشة 

 العصف الذهنى 

 عة  المالحظة والمتاب

 الشفوية 

 التتتذاتى) ير  مويالتق

 مباشر(

 يكتب تعريف  وانواع الحمالت االعالمية  1.5

 المناقشة 

 العصف الذهنى 

 

 عة  المالحظة والمتاب

 الشفوية 

 التتتذاتى) ير  مويالتق

 مباشر(

1.6 
يتعرف على مراحل كتابة وتصميم -

مجالت وحمالت واستقبال وفود في مجال 

 العامةالعالقات 

 المحاضرات 

 المناقشة 

 العصف الذهنى 

 عة  المالحظة والمتاب

 الشفوية 

 التتتذاتى) ير  مويالتق

 مباشر(

1.8 
يصف اساليب تنظيم واستقبال الوفود -

واعداد وانتاج مجلة وحمالت العالقات 

 العامة 

 المحاضرات 

 المناقشة 

 

 عة  المالحظة والمتاب

 الشفوية 

 التتتذاتى) ير  مويالتق

 مباشر(

 المهارات 2.0

2.1 

في  يطبق االسس والمبادئ العلمية         

 وحمالت واستقبال وفود مجالتاعداد 

 العالقات العامة 
 المحاضرات 

 العمل الجماعي 

 التعليم االلكترونى 

 عة  المالحظة والمتاب

 الشفوية 

 التتتذاتى) ير  مويالتق

 مباشر(

 التكاليف 

2.2 

 يتعامل بمهارة مع التقنيات الحديرة        

لتصميم واعداد مجلة وحملة واستقبال وفود 

 .في مجال العالقات العامة 

 العصف الذهنى 

 العمل الجماعي 

 

 عة  المالحظة والمتاب

 الشفوية 

 التتتذاتى) ير  مويالتق

 مباشر(

2.3 

نات والمعلومات من المصتتتتتتتادر  يا يجمع الب

تصتتتتتتميم  المتنوعة وكيفية استتتتتتتخدامها فى

المجالت والحمالت واستقبال وفود العالقات 

 العامة

 المحاضرات 

 المناقشة 

 العصف الذهنى 

 العمل الجماعي 

 عة  المالحظة والمتاب

 الشفوية 

 التتتذاتى) ير  مويالتق

 مباشر(
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

2.4 

يحلتتل العوامتتل المؤثرة فى مجتتال تصتتتتتتميم 

المجالت والحمالت فى مجتتتال العالقتتتات 

 العامة

 المحاضرات 

 المناقشة 

 العصف الذهنى 

 العمل الجماعي 

 عة  المالحظة والمتاب

 الشفوية 

 التتتذاتى) ير  مويالتق

 مباشر(

 التكاليف 

2.5 
يخطط لتنظيم المجالت والحمالت و استقبال 

 الوفود فى مجال العالقات العامة

 المحاضرات 

 المناقشة 

 العصف الذهنى 

 العمل الجماعي 

 عة  المالحظة والمتاب

 الشفوية 

 ير التتتذاتى) مويالتق 

 مباشر(

 التكاليف 

2.6 
شطة  يمارس دورا فعاال فى فى مبادرات وان

 العالقات العامة

 المحاضرات 

 العمل الجماعي 

 عة  المالحظة والمتاب

 الشفوية 

 التتتذاتى) ير  مويالتق

 مباشر(

 يصمم حمالت اعالمية ودعائية وتسويقية 2.7

 المحاضرات 

 العصف الذهنى 

 العمل الجماعي 

 عة  المالحظة والمتاب

 الشفوية 

 التتتذاتى) ير  مويالتق

 مباشر(

 التكاليف 

2.8 
ينتج مطبوعتتتات اعالميتتتة مرتتتل المجالت 

 والحمالت تخدم مؤسسات العالقات العامة

 المحاضرات 

 العصف الذهنى 

 العمل الجماعي 

 عة  المالحظة والمتاب

 الشفوية 

 التتتذاتى) ير  مويالتق

 مباشر(

 التكاليف 

 الكفاءات 3.0

3.1 
درس حول انتاج االساليب الحديرة والمبتكرة يقدم 

 ألنشطة للعالقات العامة

 المحاضرات 

 التعليم االلكترونى 

 عة  المالحظة والمتاب

 الشفوية 

 التتتذاتى) ير  مويالتق

 مباشر(

3.2 
يتعلم كاتيتتتا القتتتدرة على اتختتتاك القرار وادارة 

 مجموعات العمل واالندماج مع بيئة العمل

 المحاضرات 

 المناقشة 

 عة  المالحظة والمتاب

 الشفوية 

 التتتذاتى) ير  مويالتق

 مباشر(

2.3 

انتاج وتصتتتتميم المجالت  ةيتحمل المستتتتؤولي      

والمطبوعات االعالمية بشتتتتكل فردى او ضتتتتمن 

 مجموعة" فريق/ فرق"

 المحاضرات 

 العمل الجماعي 

 التعليم االلكترونى 

 عة  المالحظة والمتاب

 الشفوية 

 التتتذاتى) ير  مويالتق

 مباشر(

 يدير ازمات صعوبة تحميل برامج التصميم  2.4

 المحاضرات 

 المناقشة 

 العصف الذهنى 

 العمل الجماعي 

 عة  المالحظة والمتاب

 الشفوية 

 التتتذاتى) ير  مويالتق

 مباشر(

2.5 
يصتتتتتتمم حمالت اعالمية ومجالت مبتكرة تخدم 

 اهداف مؤسسة العالقات العامة

 المحاضرات 

 المناقشة 

 العمل الجماعي 

  االلكترونىالتعليم 

 عة  المالحظة والمتاب

 الشفوية 

 التتتذاتى) ير  مويالتق

 مباشر(

 التكاليف 
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

2.6 

يتصتتتتتترف بمهنية في تصتتتتتتميم مجالت وحمالت 

وتنظيم واستتتتتتتقبتتال الوفود في مجتتال العالقتتات 

 العامة

 المحاضرات 

 المناقشة 

 العمل الجماعي 

 عة  المالحظة والمتاب

 الشفوية 

 التتتذاتى) ير  مويالتق

 مباشر(

2.7 
لة  في        تاج مجلة  وحم يقود فريق للعمل إلن

 مجال العالقات العامة

 المحاضرات 

 المناقشة 

 العصف الذهنى 

 العمل الجماعي 

 عة  المالحظة والمتاب

 الشفوية 

 التتتذاتى) ير  مويالتق

 مباشر(

2.8 

يكتتتب تقرير عن خطوات اعتتداد مجلتتة وحملتتة -

 واستقبال وفود العالقات العامة
 المحاضرات 

 المناقشة 

 العصف الذهنى 

 عة  المالحظة والمتاب

 الشفوية 

 التتتذاتى) ير  مويالتق

 مباشر(

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 ممتدة الحضور 1

 %10  الرانى عشر استقبال الوفود 2

 %30 الرابع عشر  تقييم الحملة االعالمية 3

 %50 السادس عشر  تقييم مجلة العالقات العامة 4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
ساعات أسبوعية تستطيع الطالبات من خاللها  4يحدد كل عضو من أعضاء هيئة التدريس ساعات مكتبية ال تقل عن  -

 التوجه ألستاك المادة للسؤال أو االستشارة وشرح ما تعذر فهمه أثناء الدرس. 

 .   تستطيع الطالبات التواصل مع األساتذة من خالل البريد اإللكتروني وسؤاله في كل ما يتعلق بالدرس

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

 للمقرر المرجع الرئيس

  ، المكتب  2016ايمان فتحي .، الحمالت االعالمية وقضايا المجتمع للشباب ،

 العربي للمعارف

  باديء إنتاج المواد م د.أحمد سالم السيد &د.حسن نيازي مصطفي

  ، ايرتاك للطباعة والنشر 1، ط  2014، اإلعالمية للعالقات العامة

-  

 المساندةالمراجع 

 2005,  جرير دار والعولمة, العامة , العالقات الرزق عبد,  الدليمي محمد. 

  ،محمد رشوان ، هدى ، إدارة و تنظيم االجتماعات و المؤتمرات ، جامعة حلوان

2000. 

 ،عمان، دار زهران،  أحمد جودة ، محفوظ ،العالقات العامة مفاهيم و ممارسات

1999. 

 اإللكترونيةالمصادر 

 مواقع الشركات على شبكة اإلنترنت . 

 المواقع اإلعالمية المتعلقة بالمقرر . 

- www.ar.wikipedia.org  

- www.alshirazi.com  

 . للبحث حول موضوعات المقرر yahooو   googleيوصى باستخدام محرك البحث 

http://www.ar.wikipedia.org/
http://www.alshirazi.com/
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 االسطوانات والفيديو فيلم  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

قاعات محاضرات أكرر اتساعاً للمجموعة الكبيرة بحيث تتناسب  -

 القاعات مع العدد . 

توفير أجهزة عرض تمكن المحاضر من االستفادة من الكمبيوتر  -

 وبرامجه في تبسيط المعلومات . 

 .  عرض  شاشة -

 برامج تصميم -

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

 حاسب آلي محمول وجهاز بروجيكتور .   -

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
ضتتترورة تواجد أجهزة كمبيوتر جماعية متصتتتلة باإلنترنت عبر  -

 معامل أو قاعات

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

اسرتاتيجيات تقويم احلصول على -1  

التغذية الراجعة من الطالب خبصوص 

 فعالية التدريس :

 

 مباشر )تقويم المقرر( ير  الطالب

 

اسرتاتيجيات تقويم عملية التدريس . 2

 من قبل األستاذ أو القسم:

  
 

 المراجع النظير -قيادات البرنامج

 مباشر ير 

يم - ي ق مجلتتتة ت ل يفتتتات  ا كل ت ل وا

 المطلوبة

 

 

 

تقييم إجراءات التخطيط للمراجعة -3

الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي 

 والتخطيط لتطويرها:

 

 

 القيادات بالبرنامج –عضو هيئة التدريس 
 مباشر  ير 

 عضو هيئة تدريس نظير -

تقويم مدى حتصيل خمرجات التعلم  -4

 للمقرر:

  

 

 عضو هيئة التدريس

 مباشر

 االنشطة والتمارين -

 التدريبةتقييم المشروعات  -

 تقويم مصادر التعلم: -5

 
 الطالب

 مباشر ير 

 استبانة تقويم مصادر التعلم

 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 و ير 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 

 
 

 

 

 

 

 

 عريجهد. سالم بن على 

 

 اإلعالم لبرنامجرئيس قسم اإلعالم بالعابدية ورئيس اللجنة التنسيقية 

 

 

 

 

       

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

 

 الليثبرئيس قسم اإلعالم بالكلية الجامعية                          بالجموم الجامعية بالكليةرئيسة قسم االعالم 
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