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 عناصر المحتوى:

 معلومات عن مقياس العالقات العامة. -1

 .قياسعرض الم -2

 المحتوى. -3

 .المكتسبات القبلية -4

 .الرؤية التعليمية -5

 طرق التقييم. -6

 النشاطات. -7

 طرق التطبيق. -8

 مصادر مساعدة. -9
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 عن مقياس العالقات العامة:معلومات  -1

 كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية.

 قسم علوم اإلعالم واالتصال.

 طلبة السنة الثالثة تخصص اتصال.

 مقياس: العالقات العامة

 55الرصيد: 

 52المعامل:

 أسبوعا 15المدة:

 56المدرج  12.35-11التوقيت: األحد 

 محاضرة +تطبيق روابحية مريماألستاذة: 

 rouabhiameriem@gmail.comالتواصل من خالل اإليميل: 

إلى  9.35اللقاء في قاعة األساتذة بقسم علوم اإلعالم واالتصال يوم اإلثنين من الساعة 

 .11الساعة
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 عرض المقياس: -2

بناء قاعدة أساسية لطلبة االتصال من أجل اكتساب يهدف مقياس العالقات العامة إلى 

 المهارات األولية للعالقات العامة، والتخصص مستقبل في االتصال والعالقات العامة.

فمن خالل المعلومات المقدمة يكوم الطالب في نهاية الفصل قادرا على تحليل وتركيب 

المفاهيم في االتصال، إضافة إلى المفاهيم الرئيسية للعالقات العامة وربطها مع مختلف 

القدرة على التحكم في وظائف العالقات العامة من أجل بناء مخطط عالقات العامة ألي 

 مؤسسة مع جماهيرها المختلفة وذلك بتطبيق مهارات وخصائص رجل العالقات العامة.

 المحتوى: -3

طالب من خاللها من فصول مترابطة يتمكن ال أربعمقياس العالقات العامة يقدم من خالل 

 االنطالق من المفاهيم األساسية وصوال لبناء برنامج محكم للعالقات العامة:

 الفصل األول:

 ماهية العالقات العامة 

 يتضمن الفصل مجموعة من العناصر تشمل:

 مفهوم العالقات العامة. -

 المفاهيم التخصصية للعالقات العامة. -

 المشابهة. مفهوم العالقات العامة والمفاهيم -

 نشأة وتطور العالقات العامة. -
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 أهداف وأهمية العالقات العامة. -

 الفصل الثاني:

 وسائل االتصال في العالقات العامة

 .االتصال في العالقات العامة -

 .أهمية االتصال في المؤسسة -

 .أنواع االتصال في المؤسسة -

 .تقسيم وسائل االتصال في ع.ع -

 .وسائل االتصال في العالقات العامةاعتبارات الختيار  -

 الفصل الثالث:

 العالقات العامة مع جمهور المؤسسة

 .مع جمهور العاملين العالقات العامة -

 .مع جمهور المساهمين العالقات العامة -

 العالقات العامة مع جمهور الموردين. -

 العالقات العامة مع جمهور المستهلكين. -

 المجتمع المحلي.العالقات العامة مع  -

 الفصل الرابع:

 كيفية ممارسة نشاط العالقات العامة

 وظائف العالقات العامة. -
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 .طرق ممارسة نشاط العالقات العامة -

 .االستشارة الخارجية في العالقات العامة -

 خطوات)اعتبارات( التنظيم الداخلي ألجهزة العالقات العامة. -

 .رجل العالقات العامة -

 المكتسبات القبلية: -4

 من أجل االستفادة من المعلومات األساسية في المقياس يجب أن يكون الطالبة ملما بـ:

 المفاهيم األساسية لالتصال. -

 أنواع االتصال في المؤسسة. -

 الرؤية التعليمية: -5

 صمم هذا المقياس ليكون الطالب قادرا على بناء برامج محكمة للعالقات العامة وتطبيقها

 عمليا في المؤسسات المختلفة.

 طريقة التقييم: -6

 تتم عملية التقييم من خالل امتحان نهاية السداسي والتقويم المستمر:

 اإلمتحان:

يكون اإلمتحان في نهاية السداسي شامال لجميع محتويات الفصول المكتسبة، تحتسب 

 من معدل المقياس. %55، وتمثل 25النقطة من 

 التقويم المستمر:
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من معدل المقياس من خالل  %55يكون التقويم المستمر على مدار السداسي، ويمثل 

 نقطتين:

 نقطة االمتحانات الجزئية:  -

تشمل امتحانين جزئيين في حصة التطبيق، األول في آخر أسبوع قبل العطلة الربيعية لشهر 

 مارس، والثاني في األسبوع األول لشهر ماي.

 :بع نقاطتشمل أر  نقطة التطبيقات: -

نقاط(،  57) عمل الجماعينقاط(، نقطة ال 54قطة المشاركة )ننقاط(،  54نقطة الحضور )

 نقاط( 55األعمال الشخصية)نقطة 

 مالحظة:

نقطة الحضور تحتسب من خالل مداومة الطالب في حصص التطبيق، كل غياب  -

 ينتقص نصف نقطة.

 كل حصة.نقطة المشاركة تحتسب من خالل مشاركة كل طالب في  -

نقطة العمل الجماعي هي نقطة العمل النهائي الخاص ببناء ببرنامج تطبيقي للعالقات  -

 العامة وتشمل طريقة إخراج العمل ومحتواه وطريقة عرضه.

 تسلم النقاط مفصلة للطلبة في األسبوع الثاني من شهر ماي قبل إجراء اإلمتحان. -

 النشاطات: -7

 من خالل مجموعة من الطرق التعليمية:مقياس العالقات العامة يطبق 
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 المحاضرة:  -

ات القبلية للطلبة في كل محاضرة من خالل طرح أسئلة ومناقشتها سبيتم مناقشة المكت

 للوصول إلى بناء معلومات صحيحة.

 يقدم األستاذ حوصلة للمعلومات األساسية الخاصة بكل عنصر.

 معلومات المكتسبة.يطرح سؤال كتابي في نهاية كل فصل لحوصلة أهم ال

 التطبيق: -

 :طريقة التطبيق تختلف من فصل آلخر

الطالب مطالب بإنجاز أوراق عمل حول المفاهيم األساسية واألهداف في الفصل األول  -

والتي تناقش من قبل الطلبة في كل حصة، ليكون طالب في آخر كل حصة قادرا على 

 المرتبطة بالعالقات العامة.تحليل وتركيب ومناقشة وتفسير المفاهيم 

 في الفصل الثاني: -

على إعتبار أن  les quizzesو  QCMيتم مراجعة المعلومات األساسية عن طريق  

معلومات هذا الفصل مكتسبة في السنة الثانية لالتصال، ويجب حوصلتها من أجل تطبيقها 

 في بناء برامج العالقات العامة.

 في الفصل الثالث: -

نفس العدد الذي  –طلبة  6إلى  5ة إلى مجموعات )كل مجموعة تشمل من يقسم الطلب

يشمله عادة جهاز العالقات العامة في المؤسسات(، وتبدأ كل مجموعة باختيار المؤسسة 
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والجمهور الذي سيتم تطبيق البرنامج عليه وتناقش في الحصص خصائص كل جمهور 

 واألساليب والوسائل المناسبة للتعامل معه.

 الفصل الرابع: في -

يبدأ الطلبة في بناء وتطبيق برامج العالقات العامة، حيث تكون الحصة األولى مخصصة 

 الختيار البرامج ومناقشة أسس هذا االختيار.

 في الحصص التالية يتم بناء البرامج مع مناقشتها وتصحيحها من قبل المجموعات.

ل وأساليب العرض المناسبة التي في الحصة األخيرة يتم عرض كل برنامج باستخدام وسائ

تستخدمها عادة أجهزة العالقات العامة في المؤسسات، ويتم تقييم كل برنامج من قبل بقية 

على أساس نوع البرنامج، طريقة العرض، مدى التقيد بوظائف العالقات العامة، المجموعات 

مة يتم عرضه في آخر وطريقة اإلقناع ويختار البرنامج األنسب من بين جميع البرامج المقد

 محاضرة لجميع األفواج.

 طرق التطبيق: -8

 يتم تطبيق المقياس من خالل:

 المحاضرات النظرية: يتم تقديم المعلومات والمفاهيم األساسية.

 التطبيقات: يتم مناقشة وعرض المعلومات المكتسبة.

 المصادر المساعدة: -9

 المراجع والمصادر:يمكن دعم معلومات المقياس من خالل مجموعة من 
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كتب متعلقة بالعالقات العامة: في كل فصل يتم اقتراح كتاب من أجل اإلعتماد على 

 محتوياته.

المواقع اإللكترونية: في نهاية الفصل األول يتم اقتراح أهم مواقع جمعيات العالقات العامة 

لتي وضعتها للعالقات األجنبية والعربية )هاته الجمعيات هي نفسها التي تم مناقشة المفاهيم ا

، وستكون هذه المواقع بمثابة دليل يتبع في كامل حصص التطبيق، بأخذ نماذجها العامة(

 كأمثلة.
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