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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

   أخرى  متطلب قسم √  ليةك

    اختياري   إجباري ب.

 يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوى السادس 1439-1440  

 

 إدارة المعرفة    وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

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

 

 

 

 ينطبق()اختر كل ما نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

   المحاضرات التقليدية 1

 100% 45 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

 45=  15ساعات *  3 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  )تذكر(ى أخر 4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

 15 المكتبة 3

 5 المشاريع /إعداد البحوث 4

 - )تذكر(أخرى  5

 ساعة 40 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

 رر:لمقالعام لوصف ال. 1

التاريخي  العامة. ويشرح التطورالعالقات واهمية ووظائف إدارة  مفهوميشتمل المقرر على عدة مواضيع توضح في مجملها 

العوامل المؤثرة في حجم دائرة العالقات العامة. يوضح رأيه ضمن  وتحليلللعالقات العامة، ومجاالتها واساليبها وأدواتها، 

 مجموعات العمل ويطبق بعض النماذج اإلدارية مستخدماً األجهزة االلكترونية.

 :للمقررالهدف الرئيس . 2

  العالقات ا ومراحل تطور إدارة بهالمرتبطة  والمفاهيمتعريف الطالب بالمفاهيم األساسية في إدارة العالقات العامة

  العامة.
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 التي تستخدمها إدارة العالقات واألدوات  ووظائفها، وآليات عملهابأهداف العالقات العامة ومبادئها  تعريف الطالب

 العامة للقيام بمهامها.

  العالقات  تدريبهم ومسؤولية إدارةالعامة وطرق تعريف الطالب بمؤهالت ومواصفات العاملين في إدارة العالقات

 نحو المجتمع العامة

  مثل العالقات العامة في الجامعات العالقات العامة في المستشفيات، تعريف الطالب بروابط إدارة العالقات العامة

العالقات العامة في المصارف اختصاصات العالقات العامة في دوائر الشرطة، العالقات العامة في الدول النامية، 

 .عالقات العامة الدوليةالعالقات العامة في الوطن العربي، ال

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 العام،الرأي  العامة، التخطيط، التقويم للعالقات )االتصال،عرف مفهوم العالقات العامة ومفاهيم ي :يعرف 1.1

(.واإلعالناإلعالم  الجمهور،  
 1ع

عامة،أهمية العالقات : يشرررررررح 1.2 عامة،تطور تنظيم العالقات  ال مة، البحثوظائف العالقات  ال عا عن  ال

أنواع الرأي العام، وسائل  العام،مكونات الرأي  وصفاته،أنواعه  الخطط، االتصالالعالقات العامة، أنواع 

مبادئ وأسرراليب ووسررائل  وخصررائصرره،أنواع الجمهور  العام،الرأي  العام مواصررفاتالتأثير على الرأي 

روابط العالقات  العامة،التدريب في العالقات  اإلعالن، مجاالتاإلعالم، أنواع وعوامل ووسرررررائل وقياس 

 العامة

 2ع

مكونات الرأي العام، أنواع الرأي العام، وسرررررائل التأثير على الرأي العام مواصرررررفات الرأي العام،  :يذكر 1.3

أنواع الجمهور وخصائصه، مبادئ وأساليب ووسائل اإلعالم، أنواع وعوامل ووسائل وقياس اإلعالن، 

 مجاالت التدريب في العالقات العامة، روابط العالقات

 3ع

1...   

  .المهارات 2

العوامل المؤثرة في حجم دائرة العالقات العامة، مكان العالقات العامة في الخارطة التنظيمية، : يحدد 2.1

خطوات ومزايا وصررررررعاب التخطيط، العالقات العامة والدوائر األخرى، بحوي الرأي العام، مواصررررررفات 

 العاملين في العالقات العامة، أهداف وطرق التدريب في العالقات العامة

 1م

مجاالت بحوي العالقات العامة، مجاالت وأسررراليب  العامةالخارجية للعالقات  االسرررتشررراراتما بين : يميز 2.2

وأدوات العالقات العامة، الجمهور الخارجي، الوسررائل العامة لالعالم، تطور مسررؤولية المؤسررسررات نحو 

 المجتمع، مظاهر المجتمع الصناعي

 2م

 3م  العالقات العامة في المؤسسات العامة والخاصة.واستراتيجيات إدارة نظريات  يطبق: 2.3

2...   

  الكفاءات 3

إدارة العالقات العامة في اإلدارية والمالية والسررررلوكية والقانونية التي تواجه  يحلل المشرررركالت: 3.1

 مؤسسات القطاع الخاص والعام باستخدام األساليب العلمية المناسبة.

 1ك

 2ك @مع الهيئة األكاديمية واألنشطة الطالبية المختلفة  ةبإيجابيوالتعامل التفاعل  3.2

 3ك التواصل مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةشبكة المعلومات والتقنية الحديثة في  يستخدم 3.3

3...   
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 المقرر  اتموضوعج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 ( لمسؤوليات والوظائف : ا همية األ ،المفهوم التطور التاريخي ،   العامة )أساسيات في العالقات  1

2 

االستشارات الخارجية  العوامل المؤثرة على حجم دائرة العالقات العامة ، العامة، تنظيم العالقاتتطور 

للعالقات العامة ، مبررات تأسيس قسم للعالقات العامة واالعتماد على المستشار الخارجي ، عقبات تأسيس 

 قسم للعالقات العامة. 

المركزية والالمركزية في العالقات العامة، العالقات العامة في الخارطة التنظيمية للمؤسسة، التنظيم الداخلي 

 ة، العالقات العامة والدوائر األخرى.للعالقات العام

3 

3 
وظائف العالقات العامة وآليات عملها، مفهوم  البحث عن الحقائق ، أنواع البحوي ،  مجاالت بحوي العالقات 

 العامة، وسائل البحوي للعالقات العامة.

3 

4 
مفهوم التخطيط للعالقات العامة،  مزايا وصرررعاب  التخطيط للعالقات العامة، أنواع  التخطيط للعالقات العامة ،

 الخطط، خطوات التخطيط للعالقات العامة.

3 

5 
مفهوم االتصرررال، فكرة رجل العالقات العامة، أسرررباب عدم نجاح عملية االتصرررال بالجمهور، صرررفات االتصررال 

 الجيد،عناصر االتصال،أنواع االتصال.

3 

6 
مفهوم التقويم ، الصرررررعوبات التي تواجه عملية التقويم ، مجاالت التقويم ، أسررررراليب التقويم ، أدوات التقويم 

 للعالقات العامة.

3 

7 
مفهوم الرأي العام ، مواصرررررفات الرأي العام ، مراحل تكوين الرأي العام ، مكونات الرأي العام ، أنواع الرأي 

 العام.

3 

8 
الرأي العام، ىالمبادئ العامة للرأي العام ، وسائل التأثير عل وظائف الرأي العام ،  

 كيفية تغيير الرأي العام ، بحوي الرأي العام.

3 

9 
ته، الجمهور الخارجي، الجمهور النوعي،  فا فات الجمهور ، انواع الجمهور وتصررررررني مفهوم الجمهور،صرررررر

 الجمهور ، مصادر بيانات الجمهور ، خصائص البيانات عن الجمهور. الجمهور العام،خصائص

3 

10 
مفهوم اإلعالم ،المبادئ األسرراسررية لالعالم، نظريات االعالم ، اسرراليب االتصررال، وسررائل االتصررال،الوسررائل 

 الشخصية ،الوسائل الخاصة، الوسائل العامة .

3 

11 
الن،عوامل اختيار الوسرررررريلة اإلعالنية، أنواع 8األخرى،أنواع االع تمفهوم اإلعالن ،عالقة اإلعالن باال دار

 الوسائل اإلعالنية، الرقابة على اإلعالن ، قياس اإلعالن

3 

 3 مجاالت التدريب في العالقات العامة. 12

13 
عاملين في  تدريب ال عامة،  يات رجل العالقات ال عامة، أخالق عاملين في العالقات ال فات ال مؤهالت ومواصرررررر

 التدريب في العالقات العامة، طرق التدريب، العامة أهدافالعالقات 

3 

14 
مسررببات اهتمام المؤسررسررة بالمجتمع  مسررؤولية المؤسررسررات نحو المجتمع ، والمجتمع، تطورالعالقات العامة 

 والنتائج التي أفرزتها، مظاهر المجتمع الصناعي. كيفية تحسين المؤسسة الصناعية عالقتها بالمجتمع.

3 

15 

العامة في  الجامعات العالقاتالعالقات العامة في التسررررررويق، العالقات العامة في  العامة،روابط العالقات 

العالقات العامة في دوائر الشرطة، العالقات العامة  المصارف اختصاصاتة في المستشفيات ، العالقات العام

 في الدول النامية، العالقات العامة في الوطن العربي، العالقات العامة الدولية.

3 

 45 المجموع

 

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

رمال

 ز
 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم 

 المعارف 1.0

1.1 
عرف مفهوم العالقات العامة ومفاهيم )االتصرررررررال، التخطيط، ي :يعرف

 التقويم للعالقات العامة، الرأي العام، الجمهور، اإلعالم واإلعالن(.
 

 النظرية  المحاضرة -

  المساندة القراءات -

  الجماعيالنقاش  -

  البحثية األوراق إعداد -

 الفردية واجبات المنزليةال -

 واإللقاء العرض -

 

 تحريريةال ختباراتاال -

 )الفصلية والنهائية(

 واجبات المنزليةال تقويم -

 الفردية البحث أوراقتقويم  -

 اإللقاءو العرض تقويم -

 

1.2 

مة، : يحدد عا عامة، تطور تنظيم العالقات ال وظائف أهمية العالقات ال

العالقات العامة، البحث عن العالقات العامة، أنواع الخطط، االتصررررررال 

أنواعه وصفاته، مكونات الرأي العام، أنواع الرأي العام، وسائل التأثير 

على الرأي العام مواصرررفات الرأي العام، أنواع الجمهور وخصرررائصررره، 

مبادئ وأسررررراليب ووسرررررائل اإلعالم، أنواع وعوامل ووسرررررائل وقياس 

 عالن، مجاالت التدريب في العالقات العامة، روابط العالقات العامةاإل

…    

 المهارات 2.0
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رمال

 ز
 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم 

2.1 

العوامل المؤثرة في حجم دائرة العالقات العامة، مكان العالقات يعدد: 

العرامرة في الخرارطرة التنظيميرة، خطوات ومزايرا وصررررررعراب التخطيط، 

الرأي العررام، مواصررررررفررات العالقررات العررامررة والرردوائر األخرى، بحوي 

 العاملين في العالقات العامة، أهداف وطرق التدريب في العالقات العامة

 

 النظرية  المحاضرة -

  المساندة القراءات -

  الجماعيالنقاش  -

  البحثية األوراق إعداد -

 الفردية واجبات المنزليةال -

 واإللقاء العرض -

 

 تحريريةال ختباراتاال -

 )الفصلية والنهائية(

 واجبات المنزليةال تقويم -

 الفردية البحث أوراقتقويم  -

 اإللقاءو العرض تقويم -

 2.2 

التطور التاريخي للعالقات العامة، االسررررررتشررررررارات الخارجية  يشرررررررح:

للعالقات العامة، مجاالت بحوي العالقات العامة، مجاالت وأسررررررراليب 

الخارجي، الوسرررررائل العامة لالعالم، وأدوات العالقات العامة، الجمهور 

 تطور مسؤولية المؤسسات نحو المجتمع، مظاهر المجتمع الصناعي

…    

 الكفاءات 3.0

3.1 
المحاضررررات النظرية والتعليم  يستخدم قدراته العلمية بفاعلية في النقاش الجماعي.

 اإللكتروني

 الواجبات والتكليفات

3.2 
مع الهيئررة األكرراديميررة واألنشررررررطرة  ةبررإيجررابيررالتفرراعررل والتعررامررل 

 @الطالبية المختلفة 

 الواجبات والتكليفات اللقاءات العلمية والسمنارات

  ا  …

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 6 ولاالفصلي ال االختبار 1

 %20 10 الثانياالختبار الفصلي  2

 %10 مستمر والبحوي واجبات 3

 %50 نهاية الفصل االختبار النهائي 4

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

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 أكاديميساعات ارشاد  8هو الذي يدرس هذا المقرر هيئة التدريس  عضويتواجد خالله  الذير الوقت اقدم
 ساعة مكتبية 12+

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

 للمقرر المرجع الرئيس
بة مكت األولى،وأساليب، الطبعة العالقات العامة نظريات مهدي حسن زويلف، 

 م.2010والتوزيع، عمان، المجتمع العربي للنشر 

 المساندةالمراجع 
 ، االتصاااالي المدخل العامة، للعالقات االسااااساااية المداخل منير حجاب،محمد 

 . 2006 ، مصر ، والتوزيع للنشر الفجر دار

 اإللكترونيةالمصادر 
http://www.fiseb.com+/المكتبة االلكترونية المجانية، إدارة األعمال 

 http://lib.nu.edu.sa/Digitalibbrary.aspxرابط المكتبة الرقمية 

  ىأخر

 .المكتبة الرقمية

 .المكتبة المركزية -

 التعلم االلكتروني )البالك بورد(.-
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 طالب او طالبة 40تتسع لــعدد  دراسية قاعة إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

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

جهاز داتا شو مرفق به جهاز من  توفير اجهزة العرض االلكتروني

اقالم وماسحة  وسبورة إضافية مع عرض وطابعةكمبيوتر وشاشة 

 سبورة.

 التخصص(تبعاً لطبيعة ) ىأخر تجهيزات

 على مفردات المقرر والتدريبات المتعلقة بكل تحتويأقراص مدمجة 

 باإلضافة إلى بنك لها،موضوع من الموضوعات والحلول النموذجية 

 على مجموعة كبيرة من األسئلة التي تغطى كل جوانب يحتويلألسئلة 

 المقرر وموضوعاته.

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 استبانة الطالب تقيم الطالب للمقررات الدراسية

 استبانة الطالب تقييم األداء التدريسي

 استبانة رئيس القسم تقييم أداء عضو هيئة التدريس

 استبانة الخطط والمناهجلجنة  المراجعة الدورية للمقرر 

 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

 

 

 ح. اعتماد التوصيف 

 مجلس القسم جهة االعتماد

 هـ     1441-3/3/3/1440مجلس القسم  رقم الجلسة

 هـ 17/2/1441 الـموافق اجتماع قسم إدارة األعمال األول   بتاريخ األربعاء تاريخ الجلسة

 


